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ABSTRAK  

 Membaca itu penting karena sebagai sarana seseorang terutama untuk anak-anak 

mulai belajar berkomunikasi. Membaca memerlukan suatu keterampilan yang 

kompleks, untuk itu diperlukan model yang menarik ketika pembelajaran 

berlangsung. Salah satu model pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran 

keterampilan membaca adalah Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC). 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keterampilan membaca 

siswa kelas V sebelum menerapkan model pembelajaran CIRC, bagaimana 

keterampilan membaca siswa kelas V sesudah menerapkan model pembelajaran 

CIRC, dan adakah pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keterampilan 

membaca siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Ma’had Islamy 

Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keterampilan 

membaca siswa kelas V sebelum menerapkan model pembelajaran CIRC, untuk 

mengetahui bagaimana keterampilan membaca siswa kelas V sesudah menerapkan 

model pembelajaran CIRC, dan untuk mengetahui adakah pengaruh model 

pembelajaran CIRC terhadap keterampilan membaca siswa kelas V pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di MI Ma’had Islamy Palembang.    

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen one-group pre-test post-test design. Populasi dan sampel dalam penelitian 

ini adalah kelas V MI Ma’had Islamy Palembang yang berjumlah 27 orang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Sumber data adalah siswa kelas V dan guru MI Ma’had Islamy Palembang. Analisis 

data menggunakan rumus statistik uji “t”.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan membaca siswa kelas V 

sebelum menerapkan model pembelajaran CIRC mendapat skor rata-rata 45. Sedang 

keterampilan membaca siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Ma’had Islamy Palembang sesudah menerapkan model pembelajaran CIRC 

mengalami peningkatan skor mean atau rata-rata menjadi 86. Berdasarkan hasil pre-

test dan post-test, dapat diberikan interpretasi  terhadap    dengan terlebih dahulu 

memperhitungkan df atau db-nya. df atau db = N-1 = 27-1 = 26, dengan df sebesar 26 

peneliti berkonsultasi pada tabel nilai “t”. Dengan df sebesar 26 itu maka diperoleh 

kritik t atau tabel pada        signifikansi 5% sebesar 2,06 sedangkan pada taraf 

signifikansi 1%    diperoleh sebesar 2,78. Dari proses membandingkan besarnya “t” 

maka dapat diketahui bahwa    lebih besar daripada    yaitu 2,06<18,51>2,78. 

Karena    lebih besar daripada    maka hipotesis nihil yang diajukan ditolak, ini 

berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan melalui penerapan CIRC terhadap 

keterampilan membaca siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Ma’had Islamy Palembang.  

 

Kata Kunci: Pengaruh Model Pembelajaran CIRC dan Keterampilan Membaca

   



BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Membaca merupakan kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan 

mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, membaca 

dapat dikatakan sebagai kegiatan memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan 

oleh penulis dalam tuturan bahasa tulis.
1
 

 Membaca disebut juga sebagai suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya 

untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti 

membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh 

sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah 

membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari 

itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan 

lambang/tanda/tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis 

dapat diterima oleh pembaca.
2
   

 Membaca adalah satu dari empat kemampuan bahasa pokok. Pada dasarnya 

belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Bahasa disebut sebagai alat komunikasi 

verbal. Istilah verbal dipergunakan di sini untuk membedakan bahasa dari alat-alat 

komunikasi lainnya seperti bahasa tubuh ataupun kode-kode morse. Istilah verbal 

mengandung pengertian bahwa bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi 

                                                             
 1 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1 

 2 Ibid, hlm. 5   



pada dasarnya adalah lambang-lambang bunyi yang bersistem yang dihasilkan oleh 

artikulator (alat bersuara) manusia, dan sifatnya konvensional.
3
 

 Bahasa sebagai alat komunikasi verbal inilah dikatakan sebagai fungsi bahasa 

yang esensial dan umum, dan fungsi ini bersifat sosial. Dikatakan bersifat sosial, 

karena dalam komunikasi selalu ada dua pihak yang terlibat yaitu pemberi dan 

penerima informasi. Informasi yang dimaksud pada dasarnya dapat dibagi atas dua 

jenis, yaitu informasi kognitif dan informasi afektif. Informasi kognitif berkaitan 

dengan penalaran seperti pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, dan pikiran-pikiran 

tentang sesuatu dan informasi. Sedangkan informasi afektif berkaitan dengan 

perasaan atau emosi, seperti perasaan sedih, rasa sakit, solidaritas, kegembiraan, dan 

pengharapan.
4
 

 Telah disebutkan bahwa membaca merupakan salah satu kemampuan dari bahasa 

atau alat komunikasi. Komunikasi itu sangat penting, karena dengan adanya 

komunikasi dapat tersampaikannya informasi dari pemberi ke penerima informasi 

tersebut. Begitu pula halnya dengan fungsi membaca. Membaca itu penting karena 

sebagai sarana seseorang terutama untuk anak-anak mulai belajar berkomunikasi. 

Seseorang mampu membaca bukan karena kebetulan saja, akan tetapi karena 

seseorang tersebut belajar dan berlatih membaca teks yang terdiri atas kumpulan 

huruf-huruf yang bermakna, dan hal ini dapat diperoleh salah satunya dalam 

pembelajaran di sekolah. 

                                                             
 3 DP.Tampubolon, Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien, (Bandung: 

CV Angkasa, 2015), hlm. 1 
 4 Ibid, hlm. 2-3 



 Di sekolah, pembelajaran membaca perlu difokuskan pada aspek kemampuan 

memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, siswa perlu dilatih secara intensif untuk 

memahami sebuah teks bacaan. Hal ini berarti siswa bukan menghafal isi bacaan 

tersebut, melainkan memahami isi bacaan.
5
 Salah satu pelajaran membaca yang 

mengajarkan pemahaman mengenai isi bacaan adalah membaca cerita anak.  

 Fenomena di masyarakat pada umumnya banyak yang mengatakan bahwa 

kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang membosankan, terutama ketika 

membaca cerita. Dan satu dari contoh masyarakat yang benar-benar merasakan hal itu 

adalah para siswa dalam pendidikan sekolah, terutama untuk siswa usia anak-anak. 

Hal ini sebenarnya terjadi karena sesuai dengan minat baca pada diri masing-masing 

anak. Mereka membaca sesekali saja karena berdasarkan tuntutan harus membaca. 

Maka dengan itu, peran guru sangat penting disini untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan (joyful learning) yang dapat membuat para siswa nyaman 

tinggal di kelas atau tidak merasa bosan selama pembelajaran membaca berlangsung.
6
 

 Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti yang 

sudah disebutkan di atas, maka dalam pembelajaran diperlukannya model 

pembelajaran yang menarik.
7
 Salah satu model pembelajaran yang cocok dalam 

pembelajaran membaca adalah Cooperative Integrated Reading and Composition 

                                                             
 5 Dalman, Keterampilan Membaca....., hlm. 8 
 6 Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 237 

 7Imas Kurniasih & Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 2015), hlm. 17 



(CIRC). Dalam model pembelajaran CIRC, pembelajaran membaca dilakukan dengan 

kegiatan kooperatif atau kerja kelompok.  

 Dalam proses pembelajaran atau aktivitas membaca yang diterapkan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’had Islamy, guru lebih banyak menjelaskan mengenai materi bacaan 

dan praktek membaca untuk para siswanya kurang. Hal ini yang membuat para siswa 

menjadi cepat merasa bosan. Kondisi yang demikian membosankan dalam diri siswa 

pada akhirnya akan menyebabkan motivasi dalam membaca rendah, serta tidak 

melatih keterampilan membaca mereka. 

 Dari hasil observasi dilapangan dengan melakukan wawancara dengan guru 

Bahasa Indonesia kelas V MI Ma’had Islamy Ibu Wahyuni, siswa kelas V  rata-rata 

sudah bisa membaca serta banyak yang sudah  mengenal kata-kata atau kalimat yang 

ada dalam bacaan dan ketepatan ucapan atau lafal. Tetapi terlihat dengan jelas juga 

permasalahan yang ada, dimana guru masih menggunakan model pembelajaran yang 

tidak bervariasi serta kurang menarik sehingga para siswa cepat merasa bosan dan 

kesulitan melatih keterampilan membaca mereka, terutama pada keterampilan 

membaca cerita anak.  

 Maka dari itu, penulis akan menerapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk mempermudah serta lebih 

melatih keterampilan membaca cerita anak pada siswa kelas V MI Ma’had Islamy. 

Melalui penerapan model pembelajaran CIRC ini diharapkan proses pembelajaran 

menjadi efektif, sehingga dapat berpengaruh pada keterampilan membaca mereka.  



 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

terhadap Keterampilan Membaca Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Permasalahan penelitian yang akan diajukan dapat diidentifikasi 

permasalahannya yaitu:  

1. Kurangnya kreativitas dan variasi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran yang menarik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

materi membaca, dimana masih memakai model pembelajaran yang terpaku 

pada teacher center sehingga mudah membuat para siswa menjadi bosan pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

2. Keterampilan membaca siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

masih rendah, dibuktikan dengan masih banyak siswa yang nilai keterampilan 

membacanya dibawah nilai KKM yaitu 75 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat mengenai 

sasaran yang dimaksud, maka masalah-masalah yang diteliti perlu dibatasi ruang 

lingkupnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap keterampilan membaca siswa 

kelas V 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Cerita Anak” 



D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan membaca siswa kelas V sebelum menerapkan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang? 

2. Bagaimana keterampilan membaca siswa kelas V sesudah menerapkan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang? 

3. Adakah pengaruh model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) terhadap keterampilan membaca siswa kelas V pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang ? 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui keterampilan membaca siswa kelas V sebelum menerapkan 

model CIRC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’had Islamy Palembang 

2. Untuk mengetahui keterampilan membaca siswa kelas V sesudah menerapkan 

model CIRC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’had Islamy Palembang  



3. Untuk mengetahui pengaruh model CIRC terhadap keterampilan membaca 

siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’had Islamy Palembang.  

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis damn 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dapat mengetahui kemampuan membaca para peserta didik 

dengan menggunakan model CIRC dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pembelajaran membaca cerita anak  

2. Secara praktis dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan model CIRC baik sebelum menggunakan dengan 

sesudah menggunakan model pembelajaran terhadap keterampilan membaca 

siswa, sehingga seorang guru dapat menjadikan itu sebagai evaluasi 

pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran kedepannya jauh lebih baik 

lagi. 

G. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori 

1. Kajian Pustaka 

 Aulia Ardotillah dalam skripsi penelitiannya pada tahun 2015 yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis 

Al-Qur’an di SD Negeri 157 Palembang.” Hasil penelitian Aulia Ardotillah 

menyatakan bahwa kemampuan siswa membaca dan menulis Al-Qur’an 



meningkat melalui pembelajaran dengan mengenakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Diskusi dan tukar 

pendapat antar siswa dalam kerja kelompok telah meningkatkan daya serap siswa 

terhadap materi Q.S al-Kafirun, sehingga memudahkan siswa membaca dan 

menuliskan surah al-Kafirun.
8
 

 Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel y. Variabel dalam penelitian ini adalah 

keterampilan membaca cerita anak, sedangkan penelitian Aulia Ardotillah adalah 

kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an.  

 Muniro dalam skripsi penelitiannya pada tahun 2014 yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Qur’an Hadits di MTS Patra Mandiri Plaju Palembang”. Hasil 

penelitian Muniro menyatakan bahwa setelah diterapkannya model CIRC ini, 

hasil belajar siswa menjadi meningkat dari sebelumnya pada mata pelajaran 

Qur’an Hadits.
9
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 Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada Variabel Y. Variabel Y pada penelitian ini yaitu 

keterampilan membaca cerita anak, sedangkan penelitian Muniro adalah hasil 

belajar. 

 Eko Romadhon dalam skripsi penelitiannya pada tahun 2017 yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Teknik Skimming terhadap Keterampilan Membaca Siswa 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijrah 

Sejangko II Ogan Ilir”. Hasil penelitian Eko Romadhon menyatakan bahwa 

dengan menggunakan teknik skimming dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

mengenai keterampilan membaca dapat dilihat adanya peningkatan, terbukti dari 

hasil prensentasi nilai siswa sudah termasuk pada kriteria ketuntasan nilai atau 

sudah tercapai target nilai KKM. Eko menambahkan bahwa keterampilan 

membaca siswa sebelum penerapan dengan teknik skimming masih sangat 

rendah karena banyaknya siswa yang mendapatkan nilai klasifikasi rendah.
10

 

 Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Eko Romadhon adalah 

terletak pada keterampilan membaca siswa. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada Variabel X. Variabel X dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
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CIRC, sedangkan dalam penelitian Eko Romadhon menggunakan Variabel X 

metode Skimming. 

2. Kerangka Teori 

a. Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

    Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau dalam 

bahasa Indonesia diartikan sebagai komposisi terpadu membaca dan menulis 

secara kelompok adalah salah satu metode dari model pembelajaran kooperatif 

yang dikembangkan pertama kali oleh Stevens, Madden, Slavin dan Farnish. 

Dalam metode ini, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 

Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu 

konsep atau menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan 

pengalaman belajar yang lama.
11

 

    Model pembelajaran ini dirancang untuk mengakomodasi level kemampuan 

siswa yang beragam, baik melalui pengelompokkan heterogen (heterogeneous 

grouping) maupun pengelompokkan homogen (homogeneous grouping). 

Dalam model pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil, baik homogen maupun heterogen. Pertama-tama mereka 

mengikuti serangkaian instruksi guru mengenai materi, kemudian praktik, lalu 
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pra-penilaian, dan kuis. Setiap kelompok mengikuti kuis hingga anggota-

anggota di dalamnya menyatakan bahwa mereka benar-benar siap.
12

  

    Penghargaan (reward) diberikan kepada kelompok yang anggota-

anggotanya mampu menunjukkan performa yang meningkat. Karena setiap 

anggota (siswa) bekerja berdasarkan materi yang sesuai dengan level 

kemampuan membaca mereka, maka mereka memiliki kesempatan yang sama 

untuk bisa sukses dalam kelompoknya masing-masing.
13

 

b. Keterampilan Membaca Cerita Anak 

1) Pengertian Keterampilan 

      Keterampilan atau Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, 

fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun 

membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah 

nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang 

mendefinisikan bahwa keterampilan adalah suatu kemampuan untuk 

menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja 

yang diinginkan.
14

 

2) Pengertian Membaca 

      Membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks 

berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor 
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eksternal pembaca. Faktor internal berupa intelegensi, minat, sikap, bakat, 

motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. Faktor eksternal bisa 

dalam bentuk sarana membaca, latar belakang sosial dan ekonomi, dan 

tradisi membaca. Rumit artinya faktor eksternal dan internal saling 

berhubungan membentuk koordinasi yang rumit untuk menunjang 

pemahaman bacaan.
15

 

      Manusia bisa memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan 

menggali pesan-pesan tertulis hanya dengan membaca. Akan tetapi 

membaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membaca adalah sebuah 

proses yang bisa dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik yang 

sesuai dengan tujuan membaca tersebut.
16

 

3) Pengertian Cerita Anak 

      Cerita anak adalah cerita rekaan yang mengandung pengalaman dan 

pengetahuan anak sesuai dengan dunia anak dan perkembangan 

kejiwaannya. Cerita anak adalah cerita yang secara emosional dan 

psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak. Pada umumya 

berangkat dari fakta yang kongkret dan mudah diimajinasikan.
17
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      Cerita anak memiliki karakteristik yang menonjol dan tentu berbeda 

dengan karakteristik cerita orang dewasa. Karakteristik cerita anak dapat 

ditinjau dari dua unsur yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari 

unsur intrinsik meliputi alur, penokohan, gaya penceritaan, sudut pandang, 

setting, tema, amanat dan bahasa. Pengkajian dari unsur-unsur ini 

merupakan pijakan untuk menilai edukatif, karena tanpa adanya 

penelusuran secara struktural terhadap cerita anak, akan sulit untuk 

mengkaji ajaran-ajaran yang terkandung dalam cerita. Walaupun unsur-

unsur tersebut tidak termasuk dalam analisis, namun unsur-unsur tersebut 

sebagai pijakan untuk mempermudah analisis cerita anak yang dikaji. 

Karakteristik dari unsur ekstrinsik yaitu meliputi nilai dan fungsi dari cerita 

anak.
18

 

      Cerita anak adalah media seni yang mempunyai ciri-ciri tersendiri 

sesuai dengan selera penikmatnya, karena cerita anak ditujukan untuk 

anak-anak, yang sedang dalam poses kreatif. Cerita anak merupakan sastra 

anak-anak yang memberikan pengalaman, mengembangkan wawasan, dan 

dapat membantu menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. 

Informasi dan peristiwa yang terkandung dalam cerita anak berpengaruh 

pada pembentukan moral dan akal anak, dalam kepekaan rasa, imajinasi, 

dan bahasanya.
19
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4) Pengertian Membaca Cerita Anak 

      Jika dilihat dari pengertian diatas, membaca cerita anak dapat 

disimpulkan sebagai suatu kegiatan memahami arti tulisan mengenai cerita 

yang berisikan lingkungan dan dunia anak-anak, yang memiliki unsur 

fantasi dan imajinasi anak yang tinggi serta banyak mengandung moral dan 

sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak.  

     Membaca cerita anak termasuk kegiatan membaca sebagai hiburan. 

Membaca sebagai suatu hiburan atau kesenangan tidak melibatkan proses 

pemikiran yang rumit. Aktivitas ini biasanya dilakukan untuk mengisi 

waktu senggang. Aktivitas yang termasuk dalam kategori ini salah satunya 

adalah membaca cerita anak.
20

 

     Membaca cerita anak adalah membaca secara lisan, jadi membaca cerita 

anak juga termasuk dalam membaca bersuara (oral reading). Oral reading 

adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan 

melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup 

keras.
21

 

c. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

     Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Madrasah 
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Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar.
22

 Bahasa Indonesia memegang peranan penting 

dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan sumber 

daya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, 

peningkatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah perlu dilakukan 

melalui peningkatan kemampuan akademik para pengajarnya. Fungsi mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah sebagai sarana pengembangan 

penalaran. Pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, 

bernalar, dan kemampuan memperluas wawasan.  

    Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus 

dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah 

perlu terus dilakukan.
23

 

    Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap karya kesastraan masyarakat Indonesia. Dalam pembelajarannya 

sama seperti pembelajaran yang lain, di mana harus sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam penelitian ini yang akan di teliti 
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yaitu pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V MI. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut:  

 Tabel 1.1  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Memahami teks dengan membaca   

sekilas, membaca memindai, dan 

membaca cerita anak  

7.3 Menyimpulkan isi cerita   anak        

dalam beberapa kalimat 

 

H. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel  

     Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Variabel bebas (X) dan 

Variabel terikat (Y), Variabel bebas (X) adalah model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition, sedangkan Variabel terikat (Y) adalah 

keterampilan membaca cerita anak. 

 Variabel Pengaruh (X)   Variabel Terpengaruh (Y)  

     

    

2.  Definisi Operasional 

     Penelitian ini terdapat dua istilah yang memperjelas agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penelitian. Istilah yang perlu di definisikan ada dua yaitu: 

a. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) adalah model pembelajaran membaca dan memahami tulisan yang 

Model Pembelajaran 

CIRC 

Keterampilan 

Membaca Cerita 

Anak  

 

 



berjudul “Penggembala Kecil” dan diterapkan secara kooperatif atau kerja 

kelompok. Langkah pertama dalam penerapan model CIRC adalah 

membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan empat orang dengan kemampuan membaca yang 

berbeda-beda, kemudian mereka bekerja sama dengan masing-masing 

anggota mengeluarkan ide-ide mengenai cerita yang telah dibagikan dan 

setelah itu setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk presentasi ke 

depan membacakan cerita serta hasil kerja kelompok mereka.   

b. Keterampilan membaca cerita anak adalah keterampilan memahami tulisan 

yang berjudul “Penggembala Kecil”. Indikator dalam keterampilan 

membaca yaitu ketepatan tata bahasa dan ucapan/lafal, ketepatan struktur 

kalimat, ketepatan diksi, pemakaian ejaan yang benar, kelancaran dan 

kewajaran pengungkapan, melafalkan intonasi yang baik dan benar, 

kecepatan membaca yang fleksibel, kuat dan lemah suara (volume), dan 

penampilan atau ekspresi pada waktu membaca. 

I. Hipotesis  

 Adapun hipotesis yang akan saya ajukan adalah sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara model Cooperative Integrated 

 Reading and Composition (CIRC) dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

 terhadap keterampilan membaca siswa di MI Ma’had Islamy Palembang 



Ho:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara model Cooperative Integrated 

 Reading and Composition (CIRC) dalam pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 

 keterampilan membaca siswa di MI Ma’had Islamy Palembang 

J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode ini 

disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis mengunakan statistik.
24

 Dalam penelitian ini juga menggunakan 

informasi kualitatif dengan artian peneliti mendeskripsikan kejadian yang terjadi 

di lapangan yaitu mengenai keterampilan membaca cerita anak siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang.  

 Penelitian ini menggunakan pre-eksperimental one group pre-test post-test 

design. Dalam rancangan ini memilih subjek menjadi satu kelompok yang 

mendapatkan perlakuan pre-test dan post-test. Pada desain terdapat pre-test 

sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat lebih 

akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberikan perlakuan. 

Design dapat di gambarkan seperti berikut: 

01 X 02 

      

        O1 : Nilai Pre-tes  

        X   : Treatment atau perlakuan 
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        O2 : Nilai Post-tes
25

  

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data-data yang memakai angka. Data 

kuantitatif ialah data yang dapat diketahui jumlahnya atau dalam bentuk 

angka, yaitu mengenai nilai pre-test dan post-test siswa kelas V dalam 

membaca cerita anak, jumlah guru, jumlah siswa, dan sarana prasarana. 

2) Data Kualitatif 

 Data kualitatif merupakan data-data yang menggambarkan dan 

menguraikan serta menerapkan dengan fakta penelitian di lapangan dalam 

bentuk kata-kata, selanjutnya dianalisis untuk menarik kesimpulan. Data 

kualitatif yang dimaksud adalah observasi dan dokumentasi proses 

pembelajaran di kelas tentang penerapan model Pembelajaran CIRC. 

b. Sumber Data 

     Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data sekunder, berupa data yang dihimpun dari 

siswa kelas V dan guru bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy. 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian ini dalam bentuk dokumentasi. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Tabel 1.2 

Populasi Penelitian 

 

Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah Siswa Laki-Laki Siswa Perempuan 

V 11 16 27 

Jumlah  27 

 

b. Sampel  

     Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling atau 

teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang meliputi sampling 

sistematis, kuota, aksidental, purposiv, jenuh, dan snowball. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 27 siswa. 

Jika dilihat dari jumlah siswanya, maka teknik yang digunakan adalah 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika semua 



anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika 

jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang.
26

 

Tabel 1.3 

Sampel Penelitian 

 

Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah Siswa Laki-laki Siswa Perempuan 

V 11 16 27 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

      Observasi dilakukan melalui pengamatan ketika pembelajaran membaca 

berlangsung, untuk mengetahui keterampilan awal membaca siswa kelas V 

dalam proses pembelajaran sebelum menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Reading and Conversation (CIRC) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang.  

b. Dokumentasi  

     Dokumentasi berupa mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya 

madrasah, jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang, 

jumlah siswa kelas V, sarana dan prasarana yang mendukung. 
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c. Wawancara  

 Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepada guru untuk memperoleh data tentang keadaan siswa di Ma’had Islamy 

Palembang. Disamping itu, wawancara juga dilakukan kepada Kepala 

Madrasah untuk mengetahui keadaan tenaga pendidik, sarana prasarana dll. 

5. Teknik Analisis Data 

 Analisa pada penelitian ini menggunakan rumus statistik tes “t” untuk dua 

sampel kecil (N kurang dari 30), sedangkan ke dua sampel kecil itu satu sama 

lain mempunyai pertalian atau hubungan.
27

Adapun langkah yang perlu ditempuh 

yaitu: 

a. Mencari D (Difference= perbedaan) antara skor variabel I dan skor variabel 

II. Jika variabel I (variabel X) dan Skor variabel II (Variabel Y), maka D = 

X– Y 

b. Menjumlah D, sehingga diperoleh ∑  

c. Mencari Mean dari Difference dengan rumus   = Mean of Difference = 

Nilai rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor variabel I dan 

Variabel II 

   
∑ 

 
 

d. Menguadratkan D, setelah itu lalu dijumlah sehingga diperoleh ∑   
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e. Mencari Deviasi standar dari Difference     yang dapat diperoleh dengan 

rumus: 

    √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

  N= Number Of Case= Jumlah Subjek yang kita teliti 

f. Mencari standar Error dari Mean of Difference  yaitu      =Standar error 

(Standar kesesatan) dan mencari mean of Difference yang dapat diperoleh 

dengan rumus      
   

√   
 

g. Mencari    dengan rumus :   
  

    
 

h. Memberikan interpretasi terhadap “  ” 

1) Df (Degress of Freedom) atau df  (Derajat bebas) = (N – 1) 

2) Berkonsultasi pada tabel nilai “t” taraf signifikan 5% dan 1% 

i. Menarik kesimpulan hasil penelitian. 

K. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari penelitian ini, maka 

disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, 

permasalahan (yang terdiri dari: identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan 

masalah), tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, variabel, 

hipotesis penelitian, metodologi penelitian (yang terdiri dari: jenis penelitian, 



populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data), dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua adalah berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

landasan berfikir dan menganalisis data yang berisikan model CIRC dan keterampilan 

membaca.  

 Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian, bagian ini menguraikan sejarah 

umum sekolah MI Ma’had Islamy Palembang, baik tentang sejarah berdirinya, 

keadaan letak geografis, struktur-struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana, 

keadaan guru, keadaan pegawai, dan keadaan siswanya. 

 Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, merupakan analisis 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dan tentang pengaruh model pembelajaran 

CIRC terhadap keterampilan membaca siswa pada pelajaran bahasa Indonesia.  

 Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 

bagian ini berisi tentang apa-apa yang telah penulis paparkan dari bab-bab 

sebelumnya yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi. Saran, berisikan solusi 

dari permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

1. Pengertian Model Pembelajaran CIRC  

 Model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) dikembangkan oleh Stevens, Madden, Slavin, dan Farnish. 

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dari segi bahasa dapat diartikan sebagai suatu 

model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengomposisikannya menjadi bagian-bagian yang 

penting.
28

  

 Abidin menyatakan model pembelajaran CIRC adalah kegiatan pembelajaran 

membaca terkait pengajaran langsung memahami bacaan dan seni berbahasa 

menulis terpadu.
29

 Jadi, dapat disimpulkan menurut pendapat Abidin bahwa 

model pembelajaran CIRC merupakan kegiatan membaca yang memerlukan 

pemahaman saat membaca berlangsung, sehingga tidak hanya melihat dan 

membacanya saja tetapi juga memahami isinya. 

 Menurut Kessler dalam Purwanto menyatakan bahwa model pembelajaran 

CIRC merupakan gabungan program membaca, menulis dan menggunakan 

                                                             
 28 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), hlm. 52 
 29 Yunus Abidin, Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2012), hlm. 168 



pembelajaran baru dalam pemahaman bacaan dengan menulis.
30

Dapat 

disimpulkan jika model pembelajaran CIRC menurut Kessler merupakan 

program membaca dan menulis yang digabungkan menjadi satu dalam rangka 

pemahaman bacaan dan menulis.    

 Menurut Komalasari, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) adalah model pembelajaran untuk melatih kemampuan 

siswa secara terpadu antara membaca dan menemukan ide pokok suatu wacana/ 

kliping tertentu dan memberikan tanggapan terhadap wacana/kliping secara 

tertulis.
31

 Kesimpulan dari pendapat komalasari ialah model pembelajaran CIRC 

merupakan model pembelajaran yang memadukan antara membaca dan menulis 

sehingga dapat melatih kemampuan siswa. 

 Dari paparan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan salah satu model pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok membaca yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman, menulis dan seni berbahasa dengan memadukan 

membaca dan menulis melalui pemberian tanggapan terhadap wacana/kliping 

yang diberikan. 
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2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran CIRC 

 Agar dapat membedakan model pembelajaran CIRC dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya, berikut akan disampaikan ciri-ciri CIRC, yaitu: 

a. Adanya suatu tujuan kelompok 

b. Adanya tanggungjawab tiap individu 

c. Tidak adanya tugas khusus 

d. Soal-soal pemecahan dalam model CIRC biasanya berbentuk cerita 

e. Tiap anggota dalam satu kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk 

sukses 

f. Dibutuhkan penyesuaian diri tiap anggota kelompok.
32

 

 Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran CIRC berfokus pada pembelajaran kooperatif atau 

kelompok tetapi masing-masing anggota kelompok tetap bertanggungjawab pada 

tugas mengenai soal pemecahan berbentuk cerita yang diberikan sehingga 

memiliki kesempatan yang sama untuk sukses di dalam masing-masing 

kelompok. 

3. Tujuan Model Pembelajaran CIRC 

 Tujuan utama dari model pembelajaran CIRC adalah menggunakan tim-tim 

kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami 

bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Beberapa unsur model 
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pembelajaran CIRC memang di arahkan untuk tujuan ini. Selama masa tindak 

lanjut, para siswa bekerja berpasangan untuk mengidentifikasikan lima fitur dari 

setiap cerita, yaitu karakter, latar belakang kejadian, masalah, usaha yang 

dilakukan, dan solusi akhir.
33

   

 Jika disimpulkan dari pengertian, ciri-ciri sampai tujuan utamanya, tujuan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk membaca dan 

menerima umpan balik dari kegiatan membaca yang telah dilakukan dengan 

pembelajaran secara kooperatif atau kelompok. Pembelajaran kooperatif 

diharapkan dapat memberikan dampak positif terutama untuk melatih anak-anak 

untuk bersosialisasi serta menghargai pendapat orang lain.   

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran CIRC 

a. Kelebihan Model Pembelajaran CIRC 

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 
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5) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk pemecahan masalah 

6) Pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan 

dengan tingkat perkembangan anak 

7) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil 

belajar anak didik akan bertahan lebih lama 

8) Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi 

guru 

9) Peserta didik dapat memberikan tanggapannya secara bebas 

10) Dilatih untuk dapat bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain 

11) Menumbuhkan rasa senang yang merangsang peserta didik untuk aktif 

dalam kelompok 

12) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama 

dengan temanya 

13) Membentuk kemurnian ungkapan dalam interaksi dan pemecahan 

masalah yang kreatif 

14) Meningkatkan kualitas gagasan.
34

 

b. Kekurangan Model Pembelajaran CIRC 

1) Pada saat presentasi hanya peserta didik yang aktif bertanya 

2) Banyak memboroskan waktu 

                                                             
 34 Chandra Ertikanto, Teori Belajar dan Pembelajaran....., hlm. 151 



3) Persiapan yang perlu dilakukan guru dalam model pembelajaran CIRC 

cukup rumit 

4) Pengelolaan kelas dan pengorganisasian peserta didik lebih rumit.
35

  

     Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran CIRC sama halnya dengan 

model pembelajaran lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Model 

pembelajaran CIRC diharapkan untuk lebih mengutamakan atau fokus pada 

kelebihan yang dimiliki sehingga menjadikan model pembelajaran CIRC 

semakin digunakan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa 

Indonesia. Tidak lupa dengan adanya kekurangan, diharapkan guru yang 

menerapkan model pembelajaran CIRC untuk meminimalisir kekurangan 

yang ada sehingga tidak mengganggu dalam proses penerapan model 

pembelajaran ini. 

5. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran CIRC 

 Adapun langkah teknis pembelajaran CIRC adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang siswa 

b. Guru memberikan wacana bahan bacaan sesuai dengan materi bahan ajar 

c. Siswa bekerja sama (saling membaca bergantian, menemukan ide pokok, 

memberikan tanggapan) terhadap wacana kemudian menuliskan hasil 

kolaboratifnya pada lembar jawaban 

d. Setelah itu siswa mempresentasikan atau membacakan hasil kerja 

kelompok masing-masing 
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e. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari materi yang 

telah didiskusikan  

f. Penutup.
36

 

 Dapat disimpulkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) secara sederhana 

yakni membaca materi yang diajarkan dari berbagai sumber dan selanjutnya 

menuliskannya ke dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara kooperatif. 

B. Keterampilan Membaca  

1. Pengertian Keterampilan 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keterampilan berasal dari kata 

terampil yang artinya cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. 

Keterampilan sendiri diartikan sebagai suatu kecapakan untuk menyelesaikan 

tugas.
37

 

 Menurut Reber dalam Muhibbin, keterampilan adalah kemampuan 

menentukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara 

mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan 

bukan hanya meliputi gerakan motorik melainkan juga perwujudan fungsi-fungsi 

mental yang bersifat kognitif. Konotasinya pun luas sehingga sampai pada 
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mempengaruhi dan mendayagunakan orang lain secara tepat juga dianggap 

sebagai orang yang terampil.
38

  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan adalah kecakapan dalam menyelesaikan tugas yang tersusun secara 

teratur yang dapat mengubah kemampuan peserta didik ke tingkatan yang lebih 

tinggi untuk mencapai hasil tertentu. 

2. Membaca 

a. Pengertian Membaca 

     Membaca menurut Hodgson dalam Tarigan adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu 

kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata 

secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan 

yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses 

membaca itu tidak terlaksana dengan baik.
39

 

     Menurut Anderson dari segi linguistik membaca adalah suatu proses 

penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording and decoding 

process), berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan 

                                                             
 38 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2008), hlm. 119  
 39

Henry Guntur Tarigan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: CV 

Angkasa, 2015), hlm. 7 



penyandian (encoding). Sebuah aspek pembacaan sandi (decoding) adalah 

menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan makna bahasa lisan 

(oral language meaning) yang mencakup tulisan atau cetakan menjadi bunyi 

yang bermakna. Istilah-istilah linguistik decoding dan encoding tersebut akan 

lebih mudah dimengerti kalau kita dapat memahami bahwa bahasa (language) 

adalah sandi (code) yang direncanakan untuk membawa/mengandung makna 

(meaning). Kalau kita menyimak ujaran pembicara, pada dasarnya kita men-

decode (membaca sandi) makna ujaran tersebut. Apabila kita berbicara, pada 

dasarnya kita meng-ecode (menyandikan) bunyi-bunyi bahasa untuk membuat 

atau mengutarakan makna (meaning). Seperti juga halnya berbicara dalam 

bentuk grafik, menulis pun merupakan suatu proses penyandian (encoding 

process), dan membaca sebagai suatu penafsiran atau interpretasi terhadap 

ujaran yang berada dalam bentuk tulisan adalah suatu proses pembacaan sandi 

(decoding process).
40

 

     Dari pengertian atau batasan yang telah diutarakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa membaca sebagai suatu metode yang kita pergunakan 

untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan orang lain, yaitu 

mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-

lambang tertulis. 

b. Tujuan Membaca 

     Adapun dalam membaca itu memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut: 
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1) Membaca untuk kesenangan 

2) Menyempurnakan membaca nyaring 

3) Menggunakan strategi tertentu 

4) Memperbaharui pengetahuan tetang suatu topik 

5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya 

6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis 

7) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi 

8) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks 

9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik.
41

 

      Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari 

membaca adalah untuk melatih kemampuan dan untuk menemukan informasi 

yang terdapat di dalam bacaan seta meningkatkan pengetahuan. Selain itu, 

tujuan yang tidak kalah pentingnya terutama untuk anak-anak adalah 

membaca sebagai sarana menyenangkan diri sendiri yang dilakukan pada saat 

waktu senggang.    

3. Keterampilan Membaca 

 Keterampilan membaca Keterampilan membaca pada hakikatnya perlu 

dimiliki oleh setiap orang terlebih lagi oleh para peserta didik guna mencapai 
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pengetahuan yang lebih luas. Dengan membaca seseorang dapat mengetahui 

pesan yang disampaikan penulis lewat tulisan. Keterampilan adalah sebuah usah 

untuk mengetahui dan atau memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam 

KBBI, keterampilan adalah kecakapan orang untuk memahami bahasa dalam 

menulis, membaca, menyimak atau berbicara.
42

 

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa dengan memiliki 

keterampilan maka dapat dikatakan juga memiliki kemampuan baik kemampuan 

pengetahuan, memahami, apalikasi, analisis, sintesis, maupun evaluasi. 

Kridalaksana menyatakan bahwa membaca adalah keterampilan mengenal dan 

memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan 

perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam 

atau pengujaran keras-keras.
43

 

 Keterampilan membaca mempengaruhi kebiasaan dan budaya membaca. 

Untuk itu, sejak dini sudah diperkenalkan dan dibina mengembangkan 

keterampilan membaca. Dengan terciptanya budaya membaca, maka akan 

tercipta pula Negara maju. Menurut Alek A dan Achmad H.P mengatakan bahwa 

keterampilan membaca adalah suatu keterampilan berbahasa, membaca 

merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh semua anggota komunita yang 

membuka diri dalam cakrawala pemikiran positif, referensial, berpikiran luas 
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meultidimensional, dan kearah depan demi kemajuan kualitas hidup dan 

kehidupan manusia.
44

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca 

merupakan keterampilan berbahasa yang bertujuan meningkatkan kualitas 

membaca, akan terbina tata baca yang baik dan benar serta menumbuhkan 

kebiasaan membaca. 

4. Cerita Anak 

a. Pengertian Cerita Anak 

      Cerita anak sebagai salah satu karya sastra anak. Sastra anak merupakan 

karya sastra yang ditulis sebagai bacaan anak, isinya sesuai dengan tingkat 

perkembangan emosi dan intelektual anak. Cerita anak dapat digunakan untuk 

hiburan serta untuk memberikan pendidikan moral pada anak.  

      Rampan dalam Subyantoro menyatakan bahwa cerita anak-anak sebagai 

cerita sederhana yang kompleks. Kesederhanaannya ditandai oleh syarat 

wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet, sehingga 

komunikatif. Disamping itu, pengalihan pola pikir orang dewasa kepada dunia 

anak-anak menjadi syarat cerita anak-anak yang digemari.
45

 Dengan kata lain, 

dapat disimpulkan cerita anak menurut Rampan haruslah bercerita tentang 

kehidupan anak-anak dengan segala aspek yang mempengaruhinya. 
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      Sarumpaet menyatakan bahwa sastra anak termasuk di dalamnya cerita 

anak adalah cerita yang ditulis untuk anak, yang berbicara mengenai 

kehidupan anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak, dan tulisan itu 

hanyalah dapat dinikmati oleh anak dengan bantuan dan pengarahan orang 

dewasa.
46

 Jadi disimpulkan bahwa cerita anak menurut Sarumpaet merupakan 

cerita yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak karena mengenai kehidupan 

yang mempengaruhi anak-anak tetapi juga tidak luput dari pengawasan orang 

dewasa. 

     Endraswara menyatakan bahwa sastra anak di dalam termasuk cerita anak 

pada dasarnya merupakan “wajah sastra” yang fokus utamanya demi 

perkembangan anak. Cerita anak mencerminkan liku-liku kehidupan yang 

dapat dipahami oleh anak, melukiskan perasaan anak, serta menggambarkan 

pemikiran-pemikiran anak.
47

 Jadi, kesimpulan dari pernyataan Endraswara 

adalah ia mengungkapkan bahwa cerita anak merupakan cerita yang 

memfokuskan pada perkembangan anak melalui penggambaran pemikiran 

serta perasaan dari anak-anak. 

      Sugihastuti menyatakan bahwa cerita anak disebut juga sastra anak atau 

media seni yang memiliki ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. 

Seorang pengarang cerita anak tidak bisa mengabaikan dunia anak-anak, 
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karena sesuai dengan selera penikmatnya yaitu anak-anak.
48

 Kesimpulannya 

yaitu cerita anak yang dikarang oleh orang dewasa merupakan cerminan dari 

ekspresi diri anak melalui bahasa anak-anak. 

     Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita anak 

merupakan cerita sederhana yang berbicara mengenai kehidupan dan 

lingkungan sekeliling anak yang di dalamnya memiliki serta melukiskan 

perasaan dan pemikiran anak-anak. Cerita anak memiliki kontribusi dalam 

perkembangan kepribadian dan karakter anak. Cerita anak diyakini sebagai 

salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mendidik anak melalui 

bacaan, karena cerita anak banyak mengandung moral dan sesuai dengan 

perkembangan kejiwaan anak. 

b. Ciri-Ciri Cerita Anak 

      Ciri-ciri  sastra anak atau cerita anak ada tiga yaitu:  

1) Cerita anak berisi sejumlah pantangan, berarti hanya hal-hal tertentu 

saja yang boleh diberikan kepada anak 

2) Kisah yang ditampilkan memberikan uraian secara langsung 

3) Memiliki fungsi terapan, yakni memberikan kesan dan ajaran kepada 

anak-anak.
49

 

     Endraswara menyatakan bahwa ciri pokok cerita anak mengandung unsur 

fantasi hal ini dikarenakan para pengarang sastra anak tidak ingin mendidik 
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anak-anak secara eksplisit. Hal ini juga dilandasi oleh perkembangan kejiwaan 

anak-anak yang sarat dengan dunia fantasi. Dunia tumbuhan dan dunia hewan 

dapat dilukiskan dalam cerita anak. Citraan atau metafora kehidupan yang 

dikisahkan dalam cerita harus berada dalam jangkauan perkembangan 

kejiwaan dan imajinasi anak.
50

 Jadi dapat disimpulkan cerita anak menurut 

Endraswara adalah semakin tinggi daya fantasi dan imajinasi cerita anak maka 

akan semakin digemari oleh anak-anak. Tetapi hal itu tidak mengurangi 

bahwa cerita anak yang baik adalah yang melibatkan aspek emosi, perasaan, 

pikiran, saraf sensorik maupun pengalaman moral anak yang diekspresikan 

dalam bentuk sastra anak. 

c. Manfaat Cerita Anak 

      Ada banyak manfaat yang diperoleh melalui bacaan anak-anak. Apabila 

anak-anak menyukai bacaan yang baik dan memiliki minat bacaan yang benar, 

maka anak-anak berkembang lebih maju, baik dalam hal sekolah maupun 

dalam hal menghadapi masalah-masalah hidup di masa yang akan datang. 

Selain itu, melalui bacaan secara tidak langsung anak-anak telah belajar 

beberapa hal, antara lain: 

1) Menghargai nilai-nilai etika dan moral 

2) Mengembangkan daya imajinasi yang kuat 

3) Membuka wawasan akan dunia yang kaya dan luas 

4) Berbagi pengalaman hidup dengan tokoh cerita 
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5) Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang praktis  

6) Menghargai sesama manusia 

7) Mengekspresikan emosi dan perasaan menajamkan daya ingat 

8) Mengasah intelektual 

9) Menimba pengetahuan 

10) Mempelajari estetika tulisan dan bahasa 

11) Menambah keterampilan berbahasa Indonesia yang baik.
51

 

      Berdasarkan manfaat yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa cerita anak memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diambil melalui 

cerita yang sederhana yang menggambarkan dunia anak-anak. Dari manfaat 

yang ada anak-anak dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, seperti 

dapat menimba pengetahuan dan menambah keterampilan berbahasa 

Indonesia yang baik, serta yang paling penting adalah berbagi pengalaman 

hidup dengan tokoh cerita karena pada cerita anak pasti ada tokoh yang baik 

dan buruk dan anak-anak dapat mencontoh sisi positif dari tokoh yang baik 

dan tidak melakukan sisi negatif dari tokoh yang buruk.  

d. Jenis-Jenis Cerita Anak 

1) Realisme 

 Realisme dalam sastra adalah narasi fiksional yang menampilkan 

tokoh dengan karakter yang menarik yang dikemas dalam latar tempat dan 

waktu yang memungkinkan. Ada beberapa cerita yang dapat di kategorikan 
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ke dalam realisme yaitu cerita realistik, realisme binatang, realisme historis 

dan cerita olahraga. 

2) Fiksi Formula 

 Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula karena memiliki pola-

pola tertentu yang membedakannya dengan jenis lain. Walau hal itu tidak 

mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis, keadaan itu 

mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra 

anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri 

dan detektif, cerita romantis dan novel serial.
52

 

3) Fantasi 

 Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat 

diterima sehingga sebagai sebuahcerita dapat diterima oleh pembaca. Jenis 

sastra anak yang dapat dikelompokkan ke dalam fantasi ini adalah cerita 

fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. 

4) Sastra Tradisional 

 Istilah “tradisional” dalam kesastraan menunjukkan bahwa bentuk itu 

berasal dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulanya 

dan siapa penciptanya, dan dikisahkan turun temurun secara lisan. Jenis 

cerita yang dikelompokkan dalam genre ini adalah fabel, dongeng rakyat, 

mitologi, legenda dan epos. 
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5) Puisi  

 Sebuah bentuk sastra disebut puisi jika di dalamnya terdapat 

pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. 

Pendayagunaan unsur bahasa untuk memperoleh keindahan tersebut dapat 

dicapai lewat permainan bunyi yang biasanya berupa berbagai bentuk 

perulangan untuk memperoleh efek dan irama yang melodius. Genre puisi 

anak dapat berwujud puisi-puisi lirik tembang anak tradisional, lirik-lirik 

tembang ninabobo, puisi naratif, dan puisi personal.
53

 

    Sedangkan Menurut Kurniawan genre sastra anak terdiri dari puisi anak, 

fiksi anak, dan komik anak. Puisi anak merupakan sebuah bentuk sastra. 

Bentuk sastra di sebut puisi jika di dalamnya terdapat pendayagunaan 

berbagai bahasa untuk mencapai efek keindahan. Subgenre dari puisi anak 

adalah: puisi tradisional, yaitu puisi-puisi yang diciptakan pada zaman dahulu, 

misalnya pantun, syair anak-anak, dan nyanyian-nyanyian anak yang 

berkembang disetiap daerah dan bersifat anonim. Subgenre yang kedua adalah 

puisi modern, yaitu puisi-puisi anak pada zaman sekarang yang banyak 

menghiasi buku dan media masa.
54

  

      Fiksi Anak yaitu karangan yang ditulis secara prosais, bentuk uraian 

dengan kalimat relatif panjang dalam bentuk narasi. Subgenre dari fiksi anak 

ini adalah: fiksi anak masa lampau (tradisional), yaitu fiksi anak yang sudah 
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ada sejak zaman dahulu, misalnya dongeng, legenda, cerita rakyat, dan 

sebagainya. subgenre kedua fiksi anak terkini (modern), yaitu cerita-cerita 

fiksi yang ada di masa sekarang, misalnya cerita-cerita anak, baik cerpen dan 

novel anak, yang dipublikasikan di media masa dan buku-buku. 

     Komik Anak jika dilihat dari pengertian sastra diartikan sebagai karya 

imajinatif yang bermediakan bahasa, maka komik bukanlah genre sastra, 

karena madia yang membahasakan komik adalah gambar. Akan tetapi, komik 

dibahas karena perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dengan gambar.
55

 

5. Membaca Cerita Anak 

 Membaca cerita anak adalah suatu kegiatan berkomunikasi dan menemukan 

informasi dari bacaan berupa cerita mengenai kehidupan dan dunia anak-anak 

serta menggunakan bahasa anak-anak yang di dalamnya memiliki dan 

melukiskan perasaan dan pemikiran anak-anak.. Membaca cerita anak 

merupakan salah satu bentuk hiburan yang memberikan pendidikan moral pada 

anak karena sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak.   

 Dari penjabaran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan membaca cerita anak adalah kecakapan atau kemampuan dalam 

mengkomunikasikan serta menemukan informasi tentang bacaan mengenai dunia 

anak-anak dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak. 
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C. Aspek-Aspek Membaca Cerita 

 Telah diutarakan di atas bahwa membaca merupakan suatu keterampilan yang 

kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. 

Sebagai garis besarnya, terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu: 

1. Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower order), aspek ini mencakup: 

a. Pengenalan bentuk huruf 

b. Pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat, dan lain-lain) 

c. Pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan 

menyuarakan bahan tertulis atau “to bark at print”) 

d. Kecepatan membaca ke taraf lambat 

2. Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order), aspek ini 

mencakup: 

a. Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal) 

b. Memahami signifikansi atau makna (a.l. maksud dan tujuan pengarang, 

relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca) 

c. Evaluasi atau penilaian (isi, bentuk) 



d. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan.
56

 

 Aspek atau dapat disebut juga sebagai indikator yaitu faktor pendukung 

tercapainya tujuan yang ingin dicapai, dimana indikator memiliki peran yang penting 

dalam penilaian. Untuk penilaian dalam keterampilan membaca cerita anak sendiri 

sesuai dengan indikator yang ada, dan disesuaikan dengan kelas yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah untuk siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah. Berikut adalah indikator keterampilan membaca cerita: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca  

2. Ketepatan struktur kalimat 

3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 

6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca.
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 Penilaian lainnya yang akan dinilai dalam penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah menulis. Berikut 

adalah indikator yang akan dinilai: 

1. Kerapihan dalam penulisan 

2. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 
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3. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata.
58

 

D. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 Menurut Resmini dkk, Pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi 

dengan bahasa baik lisan maupun tulis. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

berorientasi pada hakikat pembelajaran bahasa bahwa belajar bahasa adalah 

belajar berkomunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiannya.
59

 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia secara lisan maupun 

tertulis, serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta masyarakat 

Indonesia. 

2. Fungsi-Fungsi Bahasa Indonesia 

 Menurut Keraf dalam Cahyani, fungsi-fungsi Bahasa Indonesia berdasarkan 

kebutuhan pemakaiannya antara lain: 

a. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri 

b. Sebagai alat untuk berkomunikasi agar siswa mudah berbicara dengan 

lancar 
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c. Sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dan 

lingkungan atau situasi tertentu 

d. Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.
60

 

 Berdasarkan fungsi-fungsi Bahasa Indonesia yang telah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia secara umum berfungsi sebagai alat 

berkomunikasi dan beradaptasi pada lingkungan sekaligus untuk melakukan 

kontrol sosial pada masyarakat Indonesia.  

3. Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan (nasional) dan bahasa negara 

b. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, 

serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam 

tujuan, keperluan, dan keadaan 

c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan 

kematangan sosial 

d. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan 

menulis) 
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e. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

f. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia indonesia.
61

 

 Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki tujuan 

sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa baik berbicara atau 

menulis dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual mereka terhadap 

Bahasa Indonesia, dan yang paling penting yaitu agar para siswa menghargai dan 

bangga terhadap sastra Indonesia. 

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

 Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan barbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, dan bunyi atau suara, bunyi bahasa lagu, kaset, pesan, penjelasan, 

laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan nara sumber, dialog atau 

percakapan, pengumuman serta perintah yang didengar dengan 

memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi sastra berupa 

                                                             
  61

Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 7 



dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair 

lagu, pantun dan menonton drama anak. 

b. Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri 

sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, 

kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata petunjuk, dan laporan, 

serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menuliskan 

hasil sastra berupa dongeng cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, 

puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak.
62

 

c. Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, 

ensiklopedi, serta mengapresiasi dan berekspresi, sastra melalui kegiatan 

membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. 

d. Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan rapi 

dan jelas dengan memerhatikan tujuan dan ragam pembaca, pemakaian 

ejaan dan tanda baca, dan kosa kata yang tepat dengan menggunakan 

                                                             
  62

Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam, 2006), hlm. 18 



kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta mengapresiasi dan berekspresi 

sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi.
63

 

 Berdasarkan ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia diatas, maka 

disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia mengarah kepada 

peningkatan kemapuan berkomunikasi, karena keempat kemampuan berbahasa 

tersebut saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam berkomunikasi 

baik secara lisan maupun tulisan. 

E. Penilaian Keterampilan Membaca  

 Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan pre-test dan 

post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan subjek sebelum tindakan 

diberikan, yaitu dengan tidak menerapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) pada pelajaran membaca cerita anak. 

Post test dilakukan untuk mengetahui kemampuan subjek setelah tindakan diberikan, 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran CIRC pada pelajaran membaca cerita 

anak.  

 Adapun langkah dalam penilaian penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah setelah masing-masing 

kelompok diberikan cerita anak yang berjudul “Penggembala Kecil”, maka setiap 

anggota kelompok akan saling membacakan cerita secara bergantian untuk 

menemukan ide pokok yang terkandung di dalamnya dengan menuliskan di kertas 

apa yang mereka temukan. Ketika masing-masing anggota kelompok membacakan 
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cerita, peneliti akan menilai keterampilan membaca mereka yang sesuai dengan 

indikator. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok akan 

mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan dengan cara membacakan hasil 

diskusi mereka yang berupa tulisan (yang menjadi nilai tambahan). Berikut ini adalah 

instrumen penilaian: 

Tabel 2.1 

Instrumen Penilaian  

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami            

2 Aidil Putra            

3 Aksan Bayu            

4 A. Ilyas Akbar            

5 Andini Puspita            

6 Annida Cahya Utami            

7 Bunga Lestari            

8 Delta Pratama            

9 Ellisia Virsalita            

10 Imelda Yudha A.            

11 Khusnul Khotimah            

12 Maulana Malik            

13 M. Riskal Prayoga            

14 M. Fachri            

15 Nuraini            

16 Nurazizah            

17 M. Rizki            

18 Flora Virgita            



19 Reni Anggraini            

20 Supriyadi            

21 Tanzilal            

22 Triyana            

23 Viona Arthalita            

24 Wahyuni            

25 Yeni Pertiwi            

26 Yuliana            

27 Yulizar            

 

Keterangan Aspek Penilaian: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca cerita  

2. Ketepatan struktur kalimat 

3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 

6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca 

8. Kerapihan dalam penulisan 

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata). 

Keterangan Skor: 

 

 Setiap aspek penilaian mendapat 10 poin dengan skor maksimal 100 jika 

memenuhi semua aspek penilaian.  
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BAB III 

KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN 

A.   Letak Geografis dan Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’had 

Islamy Palembang 

 Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang 

terletak di daerah yang cukup strategis yaitu di jalan K.H Faqih Usman RT 43 I ulu 

laut Palembang dengan pembatasan wilayah sebagai berikut: 

1.    Disebelah utara berbatasan dengan masjid Al Kautsar 

2.    Disebelah selatan berbatasan dengan rumah-rumah penduduk 

3.    Disebelah barat berbatasan dengan jalan raya 

4.    Disebelah timur berbatasan dengan puskesmas 

  



 Dari lokasi tersebut Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy memiliki iklim belajar 

yang kondusif dan cukup mudah di lalu lintas penduduk serta memiliki areal yang 

luas dan nyaman untuk belajar. Walaupun Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

berada ditengah-tengah lokasi perumahan penduduk, namun situasinya tetap tenang 

karena penduduk sekitar menyadari keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Ma’had 

Islamy.
64

 

 Gagasan mendirikan lembaga pendidikan Islamy yang berlokasikan di I ulu laut 

lembaga ini diprakasai oleh salah salah seorang ulama K.H Abdul Malik Tadjudin 

(1918-2000) K.H Abdul Malik Tadjudin adalah salah satu ulama di palembang yang 

lahir pada 1 Dzulhijah 1336 H atau bulan juni 1918 M dan meninggal pada tanggal 10 

jumadi awal atau tanggal 10 Agustus 2000 M, beliau merupakan anak kedua dari 

pasangan Tajudin dengan Maimunah dan merupakan anak pertama dari lima 

bersaudara. Dikalangan masyarakat terutama di daerah I ulu K.H Abdul Malik 

Tadjudin sering di panggil dengan “Kyai Kecik” pada saat beliau masih berumur 12 

tahun. 

 Akan tetapi dikarenakan kemampuannya di dalam berdakwah terutama 

dikalangan masyarakat I ulu beliau bisa disebut dengan “Kyai Malik” dan nama 

“Kyai Kecik” sudah jarang didengar. Tidak hanya dikenal dengan beberapa julukan 

tersebut K.H Abdul Malik Tadjudin juga mendapatkan gelar dari masyarakat yang 

tinggal disekitaran daerah I ulu yaitu “Kyai Tunjuk”. Ini dikarenakan ketika 

menyampaikan ceramahnya beliau selalu menggunkan jari telunjuknya sebagai media 
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dakwahnya. K.H Abdul Malik Tadjudin mulai belajar agama sejak beliau berusia 5 

tahun. Beliau belajar membaca kitab suci Al-Qur’an dengan ayah dan ibunya. Tidak 

hanya melalui ayah dan ibunya, beliau pun belajar membaca Al-Qur’an kepada ulama 

atau pun guru di kelurahan I ulu atau pun 3-4 ulu Palembang.
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 Beliau belajar membaca Al-Qur’an setiap sore hari dan kurang lebih 

menghabiskan waktu dua jam setiap harinya. K.H Abdul Malik Tadjudin belajar 

membaca Al-Qur’an selama beberapa bulan dan beberapa tahun bersama-sama 

dengan kerabatnya. Setelah beliau berusia 10 tahun beliau disekolahkan oleh ayah 

dan ibunya di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy kepada gurunya yang bernama 

K.H Kms Masyhur Azhari dan dapat menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun, 

yang dimulai dari tahun 1928 sampai dengan tahun 1934 di Palembang 

 Meskipun beliau termasuk orang yang sangat sederhana, akan tetapi beliau telah 

membuktikan bahwa juga dapat mengenyam dan merasakan pendidikan seperti yang 

lain dengan mengisi waktu kosong yang beliau punya untuk berjualan es diluar 

lingkunngan sekolah demi untuk membayar sekolahnya sendiri. Pada tahun1934  K.H 

Abdul Malik Tadjudin melanjudkan sekolahnya di Madrasah Qur’aniyah yang 

didirikan oleh K.H Kms Muhammad Yusuf selama 5 tahun di ilir Palembang. Di 

Madrasah Qur’aniyah K.H Abdul Malik Tadjudin mendapatkan pelajaran Bahasa 

Arab, Bahasa Belanda, dan Bahasa Indonesia.  

 Kemudian beliau melanjudkan pendidikannya di Madrasah Nurul Falah selama 

bersekolah di Madrasah Nurul Falah tersebut beliau juga belajar ilmu hadits kepada 
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gurunya yang bernama Kyai Haji Abu Bakar Bastari dan bersama Kyai Haji Daut 

Rusyidi Al-Hafidz di 30 ilir suro palembang. Setelah beliau berusia 15 tahun sekita 

tahun 1933 M. Beliau belajar Bahasa Arab, Tafsir Al-Qur’an kepada sesorang 

gurunya yang bernama Kyai Haji Kms.  Abdullah Azhari yang telah dikenal dengan 

sebutan Kyai pedatu’an 12 ulu Palembang. K.H Abdul Malik Tadjudin beliau belajar 

dengan gurunya tersebut  hingga gurunya wafat. Pada tahun 1973 tidak hanya belajar 

Bahasa Arab, beliau pun belajar pelajaran agama seperti Fiqih dan Ilmu Tauhid pada 

usia 20 tahun.   

 Pelajaran agama tersebut diperolehnya melalui gurunya yang bernama Kyai Haji 

Muhammad Asyiq Amir didaerah kelurahan 3-4 ulu pada tahun 1938 hingga gurunya 

wafat pada tahun 1941. Pada tahun 1958 K.H Abdul Malik Tadjudin menikah dengan 

Nyayu Hj. Aisyah Binti Kgs. H. Muhammad Nur Ngabehi Gadjahnata.  Dari hasil 

pernikahannya tersebut beliau dikarunyai 8 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki 

dan 5 perempuan yang semuanya dilahirkan di Palembang. Akan tetapi pada tahun 

1964 beliau kehilangan salah satu anak laki-lakinnya yang disayangi yaitu Abdullah 

Arsalan yang masi berusia sangat kecil.  

 Pada tahun 1979 K.H Abdul Malik Tadjudin pergi ketanah suci untuk 

menyempurnahkan rukun Islamnya yaitu rukun Islam tersebut dikarenakan di 

berangkatkan oleh muridnya yang bernama H. Ismail, sewaktu beliau melaksanakan 

rukun islam yang kelima tersebut, keingginan untuk belajar tidak berhenti, beliau juga 

belajar ilmu-ilmu agama guna mendalami pengetahuan akan ilmu Hadits kepada 

imam besar Masjidil Haram Syhek Muhammad Yasin padang Mekkah dan 



mendapatkan ijazah ilmu Hadist darinya, setelah melaksanakan rukun islam yang 

kelima tersebut kegiatan pengajaran, pendidikan serta dakwa islam masih tetap ia 

laksanakan, karena keaktifannya dalam menyampaikan ajaran islam sehingga beliau 

menjadi tokoh masyarakat yang banyak dikenal orang sejak berdirinya organisai NU 

disumatera selatan K.H Abdul Malik Tadjudin juga melibatkan dirinya pada 

organisasi tersebut, beliau menjadi pengurus besar Nahdatul Ulama (PBNU) wilaya 

Palembang dan menjabat menjadi A’wan yakni, tenaga ahli yang memberikan 

wawasan.  

 Beberapa tahun kemudian beliau menjabat wakil Rohis yakni wakil ketua 

pembina pada tahun 1994. Sedangkan pada tahun 1999 beliau menjabat sebagai 

Mustayar yaitu dewan pertimbangan yang dimintai pertimbangan mengurus wilaya 

NU (PWNU) sumatera selatan. Beliau ikut terjun dalam organisai NU dikarenakan 

NU merupakan organisai keagamaan, kemasyarakatan dan beliau sebagi pengayo 

umat dalam melaksanakan Faham Ahlussunnah Waljamaah baik secara agama 

maupun budaya, pengamdian beliau pada bidang sosial kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan jabatannya telah memberikan warisan pengetahuan pada umat 

beragama melalui ilmu-ilmu agama yang di timbahnya pada kitab-kita kuning.  

 K.H Abdul Malik Tadjudin di zamannya termasuk kedalam ulama besar yaitu 

jalur ulama yang mengetahui jalur Aqidah dan Tasawuf yang mengajarkannya 

berbentuk Al-Dakwa Al-Trabiyah, yakni dakwa dan pendidikan. Dalam bidang 

pengetahuan islam K.H Abdul Malik Tadjudin aktif dalam mengajar ilmu Fiqih, ilmu 



Tauhid dan ilmu Tafsir Al-Qur’an dirumah-rumah. Pengajarannya sendiri beliau 

melakukan pengajaranya tersebut dilanggar atau masjid-masjid.
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 Dalam metode pengajarannya beliau mengunakan metode cawisan yakni suatu 

pengajaran islam yang disampaikan dengan sistematis yang tersusun dalam 

bersambung. Beliau juga mempunnyai jadwal pengajaran, dilanggar beberapa langgar 

dan dimasjid yang meliputi seperti masjid Agung Palembang, Hidayahushuludin 

kelurahan 3-4 ulu, langgar Nurul Misbach kelurahan 3-4 ulu, mushola Al-Hidayah 

kelurahan 2 ulu laut, dan masjid-masjid lainnya. Adapun pengajaran yang beliau 

smapaikan yakni ilmu Fiqih dan ilmu Tauhid dengan cara yang tidak jauh berbedah 

dengan metode cawisan.  

 Selama beliau mengajar mengenal ilmu agama terhadap beberapa orang yang 

menjadi muridnya dan cukup terkenal yakni H.M Anwar Mansyur yang merupakan 

menceramah masjid Agung Palembang dan beberapa masjid dan langgar yang ada di 

Palembang, beliau ini bertempat tinggal di kelurahan 12 ulu juga merupakan 

pencerama di masjid Agung Palembang. Sedangkan Dr. M.gs. H. Nanang Shaleh 

(Alm) yang merupakan pemilik dari panti asuhan juga merupakan murid dari K.H 

Abdul Malik Tadjudin.  

 Selain itu murid beliau juga yang dikenal oleh masyarakat Palembang adalah H. 

Abdullah Muhammad Danuztaz, H. Kms Andi Syarifudin yang merupakan ketua 

yayasan masjid Agung Palembang dan menjabat sabagi P3N dikelurahan 19 ulu 

Palembang. K.H Abdul Malik Tadjudin juga mendirikan lembaga pendidikan islam 
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tempatnya I ulu laut Palembang bersama M.gs. H. Umar Ustman yang merupkan 

cucu dari Kyai Marogan dibantu beberapa tokoh masyarakat setempat. Gagasan ini 

mendapatkan sambutan baik dari masyarakat sekitar.  

 Kemudian sebagia tindak lanjut keinginan kuat tersebut maka berdirilah 

Madrasah Ibtidaiyah yang bernama MI Al-Irfan pada tahun 1952 yang dipimpin oleh 

K.H Abdul Malik Tadjudin. Tidak hanya menjadi pemimpin sekolah yang sudah 

dibanggun tersebut K.H Abdul Malik Tadjudin pun aktif membagi ilmunya yang 

diperoleh selama hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1945 MI 

Al-Irfan berubah menjadi Ma’had Islamy yang dinaungi yayasan Ma’had Islamy. 

Sedangkan pada tahun 1960 MI Ma’had Islamy diakui secara resmi oleh Kementrian 

Agama Republik Indonesai dengan nomor seri F/1/886 dan dinyatakan sebagai 

sekolah agama/ Madrsah tingkat renda yang melaksanakan keajiban belajar sama 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan dan penajaran no.12 tahun 

1954 no 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.
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 Dengan diakuinya MI Ma’had Islamy secara resmi oleh pemerintah, kini 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang semakin hari semakin tahun 

menunjukan kiprahnya dalam dunia pendidikan islam. Dan di tahun 1955 K.H Abdul 

Malik Tadjudin menyerahkan kelanjudkan kepengurusan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’had Islamy Palembang kepada putranya Zuhdiyah M,Ag. Selain mendirikan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang beliau juga banyak menulis buku-

buku yang sangat mengandung ilmu pengetahuan. Akan tetapi banyak buku-buku 
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tersebut saat ini hanya berupa lembaran-lembaran karena dimakan oleh rayap 

sehingga tidak bisa mengerti ataupun dibaca lagi.  

 Bahkan beberapa buku yang telah ditulis oleh beliau sudah hilang dan tidak bisa 

ditemukan lagi karena tidak adanya keturunan K.H Abdul Malik Tadjudin yang 

merawat karya-karya orang tuanya tersebut. Beberapa karya K.H Abdul Malik 

Tadjudin yang masi dapat dibaca atau dimengerti serta kondisinya dalam keadan baik 

hanya beberap saja, sebagai contoh karya tulis beliau seperti berbentuk diktat maupun 

berbentuk buku tentang islam seperti Tauhid, ilmu Fiqih maupun ilmu Tafsir Al-

Qur’an.  

 Terdapat juga karya tulis K.H Abdul Malik Tadjudin yang berbentuk buku dan 

merupakan kumpulan khotbah jum’at serta beberapa lembaran-lembaran yang materi 

ceramah melalui siaran radio Enes 12 ulu Palembang yang berupa diktat. K.H Abdul 

Malik Tadjudin menjalani kehidupan didunia selama 82 tahun yaitu dari tahun 1918 

sampai pada tahun 2000. K.H Abdul Malik Tadjudin selama hidupnya telah 

mengalami beberap periode yaitu beliau telah melewati lima masa yaitu masa 

penjajahan belanda, masa pendudukan jepang, masa orde lama, masa orde baru dan 

hingga masa berakhirnya kehidupan beliau yaitu pada masa reformasi.   

 Pada awal tahun 2000 beliau sering mengalami sakit dan menghembuskan nafas 

terakhir ditempat kediaman anaknya yaitu Dra Coiriyah yang bertempat tinggal 

didemang jaya laksana kelurahan 3-4 ulu pada hari kamis 10 jumadil awal atau 

tangga 10 Agustus 2000. Jenazahnya setelah disholatkan ditempat kediamannya juga 

disholatkan di Masjid Al-Kausar, Masjdi Hidayatus dan di Masjid Agung Palembang 



yang merupakan tempat dimana beliau mengajar ilmunya kepada murid-muridnya 

selama beliau masi hidup. Selah disholatkan beliau dimakamkan di pemakaman 

kelurahan KH Nanang Hasanuddin kelurahan 3-4 ulu Palembang. 

B.    Visi Misi Dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

 Adapun visi misi dan tujuan Madrasa Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

1.  Visi Ma’ had Islamy 

      “ Beriman, Berilmu, Berakhlak dan Berprestasi” 

2. Misi MI Ma’had Islamy 

a. Menanamkan keimanan/ aqidah melalui pengalaman ajaran agama Islam 

b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan 

c. Mengembangkan pengetahuan dibidang IPTEK 

d. Mengembangkan bakat, minat, potensi di bidang olaraga, seni dan budaya 

e. Membiasakan untuk senantiasa bersopan santun dan berakhlakul karima 

dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

f. Membimbing dan membina untuk meningkatkan di bidang akademik 

maupun non akademik 

3.  Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

a.  Memiliki keiman dan kenyakinan yang kokoh sesuai dengan ajaran islam 

b. Mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari 

c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi sebagai melanjutkan 

sekolah yang lebih tinggi 



d. Mengembangkan bakat, minat, dan potensi dibidang bahasa, olahraga dan 

seni 

e. Bersopan santun dan beraklakul karima baik didalam keluarga, sekolah 

maupun masyarakat 

f. Meraih prestasi akademik maupun non akademik tingkat kota palembang.
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C. Keadaan Guru Dan Pegawai Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang 

 Dalam dunia pendidikan guru memegang peran penting, guru adalah salah satu 

komponen dan syarat bagi berdirinya sekolah. Berikut adalah tabel data guru dan 

pegawai di MI Ma’had Islamy Palembang 

  Tabel 3.1   

Data Guru dan Pegawai MI Ma’had Islamy Palembang 

No Nama Pendidikan Terakhir Jabatan 

1 Munauwarah, S.Ag S.I Tar/PAI IAIN 

Palembang 

Kepala Sekolah 

2 Nyayu Anna Yulias Tanti Atika 

S.Ag 

S.I Tar/PAI IAIN 

Palembang 

Waka 

Kurikulum 

3 Abdullah, S.Sos. I S.I Dakwa/KPI IAIN 

Palembang 

Waka 

Kesiswaan/ 

Bendahara 

4 Ahmad Baijuri SMAN 1 Palembang Kepalah 

TU/Operator 

5 Mahmudah, S.Pd.I S.I Tar/PGMI IAIN 

Palembang 

Wali Kelas I 

6 Okto Feriana, S.Pd,MM S.2 Matematika 

UNSRI 

Wali Kelas 2 

7 Fera Yusvita S.I Tar/PGMI IAIN 

Palembang 

Wali Kelas 3 

8 Wahyuni S.I Tar/PGMI IAIN 

Palembang 

Wali Kelas 4 
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9 Susi Sukmawati, S.Pd.I  S.I Tar/PGMI IAIN 

Palembang 

Wali Kelas 5 

10 Rina Marlina, S.Pd.I S.2 Manajemen 

Tridinanti 

Palembang 

Wali Kelas 6 

11 Tomi Caniago S.I FKIP/ Olaraga 

PGRI Palembang 

Guru Olaraga 

12 Ahmad Syukri Al-Aula MA-Arriyadh Guru Bahasa 

Arab 

13 Robiatul Adawiyah SMA Pustakawan 

14 Kartini SD Petugas 

Kebersihan 

 Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa di MI Ma’had Islamy palembang 

terdapat guru sebanyak 12 guru dan petugas penjaga perpus 1 orang dan petugas 

kebersihan 1 orang, dari hasil persentase menunjukan jumlah guru berpendidikan SI 

sebanyak 66,7%, selain itu guru yang berpendidikan S2 sebanyak 16,7% dan ada guru 

yang berpendidikan SMA sebanyak 16,7%, hal ini sudah cukup menunjang proses 

belajar mengajar di MI Ma’had Islamy palembang dikarenakan dengan melihat 

pengalaman mengajar mereka yang sudah cukup lama yang telah dimiliki banyak 

pengalaman.
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 Untuk meningkatkan kualitas pendidikan lembaga yang baik, ada baiknya 

lembaga tersebut menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan pendidikan. 

Sebagimana dari tabel di atas bahwa ada sebanyak 66,7% guru yang tidak sesuai 

dengan di bidang mereka dalam mengajar di MI Ma’had Islamy palembang 

dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pengajar MI Ma’had Islamy sehingga 
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dibebaskan untuk segala bidang dalam mengajar di MI Ma’had Islamy palembang. 

Berikut jumlah jumlah siswa di MI Ma’had Islamy Palembang pada tahun 

pembelajaran 2017/2018 

  Tabel 3.2  

Jumlah Siswa di MI Ma’had Islamy Palembang 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Siswa 

Laki-laki  perempuan 

1 Kelas I 13 15 28 

2 Kelas II 19 07 26 

3 Kelas III 10 22 32 

4 Kelas IV 14 17 31 

5 Kelas V 11 16 27 

6 Kelas VI 07 10 17 

Jumlah 74 87 161 
Sumber. Dokumentasi MI Ma’had Islamy Palembang  

 Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah siswa MI Ma’had Islamy Palembang 

adalah 161 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk jumlah kelas terdiri dari 

6 kelas, laki-laki berjumlah 74 siswa dan perempuan berjumlah 87 siswa. 

Berdasarkan jumlah siswa diatas maka dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi 

peningkatan jumlah di MI Ma’had Islamy Palembang dimana jumlah peningkatannya 

sebanyak 25% hal itu dikarenakan kualitas di MI Ma’had Islamy palembang yang 

mengalami peningkatan  dalam segala bidang termasuk mutu dan kualitas pendidikan. 

D.   Sarana Dan Prasarana 

 Sarana dan Prasarana dalam kegiatan belajar sangat penting dan diperlukan, 

karena tanpa sarana dan prasarana kegiatan apapun tidak akan terlaksana dengan baik 

dan sarana juga dapat menunjang proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. 

 



  Tabel 3.3  

Sarana dan Prasarana MI Ma’had Islamy Palembang 

No Uraian  Jumlah  Luas  

1 Luas Tanah - 3280 m 

2 Luas Bangunan - 2800 m 

3 Luas Halaman - - 

4 Lapangan Volly 1 - 

5 Ruangan Kelas 6 - 

6 Ruangan UKS 1 - 

7 Ruangan TU 1 - 

8 Ruangan Bk 1 - 

9 Lab Komputer 1 - 

10 Kantin 1 - 

11 Ruangan Laboratium 1 - 

12 Perpustakaan 1 - 

13 Dapur Umum 1 - 

14 Meja Siswa 48 - 

15 Lemari Kayu 3 - 

16 Kursi Tamu 3 - 

17  Pompa Air 1 - 

18 Buku Koleksi Perpus 10 - 

19 WC Siswa 2 - 

20 WC Guru 1 - 

21 Kipas Angin 3 - 

22 Kursi Siswa 78 - 
Sumber. Dokumentasi MI Ma’had Islamy Palembang  

 Dari tabel diatas terlihat bahwa fasilitas di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang sudah cukup baik, karena diantara terdapat fasilitas belajar yang sangat 

mendukung sudah tersedia seperti halnya tersedianya ruangan laboratorium, ruangan 

perpustakaan, dan laboratorium komputer, seperti pada gambar di bawah ini: 



  

  



  

E.   Kegiatan Belajar Mengajar 

 Proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

dilakukan 6 hari dalam satu minggu. Kegiatan belajar mengajar pada hari senin, 

selasa, rabu, kamis, jumat dan sabtu dimulai dengan membaca surat pendek, hari 

Jumat dengan membaca surat yasin yang dilakukan oleh semua siswa/siswi pada 

pukul 07:00 sampai dengan jam 12:30. Selanjutnya kegiatan belajar antara siswa dan 

guru dimulai pukul 07:15 sampai dengan 12:30 untuk hari senin, selasa, rabu, kamis 

dengan dua kali istirahat.
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 Kemudian untuk hari jumat dan sabtu dimulai pukul 07:00 sampai 11:00 dengan 

satu kali istirahat. Khususnya untuk hari sabtu diperuntukkan untuk kegiatan ekstra 

kulikuler seperti pramuka, tari, olahraga serta ekstra kulikuler mendukung kegiatan 

keagamaan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang. Dalam 
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kegiatan belajar mengajar siswa tidak diizinkan tanpa keterangan yang jelas. Untuk 

mengantisipasi yang membolos, maka setiap siswa yang ingin keluar sekolah 

diwajibkan izin yang disediakan pihak sekolah melalui guru piket.
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F.    Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

KEPALA 
MADRASAH 

Munauwarah, S.Ag. 

 
 

 

 
YAYASAN 

Ir. A. Dailami 

YAYASAN 
Ir. A. Dailami 

 

 WAKIL 

MADRASAH 

Ny Anna YTA, 

S.Ag. 

 

 

 

 
YAYASAN 

Ir. A. Dailami 

 
YAYASAN 

Ir. A. Dailami 

KEPALA 
TATA 

USAHA 
AHMAD 

BAIDJURI 

 

KEBERSIHAN 
Kartini 

 

SISWA/I 

Mahmudah, S.Pd.I 

 

 

DEWAN GURU 
Mahmudah, S.Pd.I 

 

 

KELAS VI 

Rini Marlini, MM 

 

 

KELAS V 
Susi Sukmawati, S.Pd 

 

 

KELAS II 

Okto Feriana, M.Pd 

 

 

KELAS 1 
Mahmudah, S.Pd.I 

 

 

KELAS III 

Fera Yusvita, S.Pd 

 

 

KELAS IV 

Wahyuni, S.Pd. 

 

 

BENDAHARA 

Abdullah, 

S.Sos.I 

 

GURU BK 

Abdullah, S.Sos.I 

 

 KEAMANAN 
Jumani 

 

KEPALA 

Abdullah, 

S.Sos.I 

 

PERPUSTAKAAN 

Robiah Adawiyah 

 

LABORATORIUM 

Susi Sukmawati, 

S.Pd.I 

 

WALI 
KELAS 

Mahmu

dah, 

S.Pd.I 

 

 

PEMBINA 

 

PRAMUKA 
RAJU’ABI M  

 

 

OLAHRAGA 

Tomi Caniago, S.Pd 

 

 

ROHIS 
Ahmad Syukri 

 

KESENIAN 

Rina Marlini 

 

 

SILAT 

Irwansyah 

 

 

MADING 
Harisah H 

 

 

UKS 
Sri Hartina 

 



 Struktur organisasi atau manajemen MI Ma’had Islamy Palembang terdiri dari 

jabatan-jabatan berikut: 

1. Kepala sekolah MI Ma’had Islamy Palembang 

2. Wakil kepala sekolah MI Ma’had Islamy Palembang 

3. Kepala tata usaha (TU) 

4. Bendahara 

 Adapun jabatan non struktur yaitu sebagai berikut: 

1. Guru mata pelajaran 

2. Guru bimbingan dan konseling (BK) 

3. Wali kelas 

4. Kepala perpustakaan dan pembina UKS 

5. Kepala laboratorium 

6. Pembina rohis 

7. Pembina pramuka 

8. Pembina olahraga 

9. Pembina kesenian.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Pada bab ini merupakan analisis data tentang keterampilan membaca siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dilakukan di 

kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi “Cerita Anak” di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang selama dua kali pertemuan, yakni pada tanggal 

17 dan 20 Juli 2018. 

 Pertemuan pertama pada tanggal 17 Juli 2018, peneliti belum menggunakan 

model pembelajaran CIRC melainkan menggunakan model pembelajaran langsung 

(Direct Learning) untuk penyampaian materi. Pada pertemuan kedua, peneliti telah 

menggunakan model pembelajaran CIRC dengan materi yang sama pada pertemuan 

pertama yaitu “Cerita Anak” dan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018. Penerapan 

ini disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dirancang oleh peneliti.  

 Untuk mengetahui data keterampilan membaca siswa kelas V, maka peneliti 

melaksanakan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui 

keterampilan membaca siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran CIRC, 

sedangkan post-test dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dengan 



diterapkannya model pembelajaran CIRC terhadap keterampilan membaca siswa 

kelas V mata pelajaran bahasa Indonesia di MI Ma’had Islamy Palembang.   

 Pelaksanaan pre-test dilakukan pada pertemuan pertama tanggal 17 Juli 2018. 

Tes yang dilaksanakan adalah praktik membaca secara individual untuk melihat 

keterampilan membaca siswa kelas V MI Ma’had Islamy Palembang serta peneliti 

memberikan pertanyaan seputar cerita anak yang telah dibaca, dan siswa menuliskan 

jawabannya di kertas. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 dilaksanakan post-test 

dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dengan materi yang sama pada saat pre-test. 

 Untuk penilaian keterampilan membaca siswa sebelum dan sesudah menerapkan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia, peneliti melakukan aspek-aspek yang diamati 

dengan melihat pada indikator dari keterampilan membaca cerita yaitu ketepatan 

ucapan/lafal pada saat membaca, ketepatan struktur kalimat, ketepatan diksi, 

kelancaran dan kewajaran pengungkapan, kecepatan membaca yang fleksibel, kuat 

dan lemah suara (volume), serta penampilan atau ekspresi pada saat membaca. Selain 

itu, ada penilaian tambahan yang diambil dari tugas menulis, dengan indikator 

penilaiannya yaitu kerapihan dalam penulisan, grammar (tata bahasa dan pola 

kalimat), serta style (gaya: pilihan struktur dan kosa kata). 

 

 

 



1. Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Sebelum Menerapkan Model 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang 

Tabel 4.1 

Hasil Keterampilan Membaca Siswa Sebelum Menerapkan Model Pembelajaran 

CIRC  

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓  50 

2 Aidil Putra  ✓   ✓  ✓    30 

3 Aksan Bayu  ✓   ✓  ✓    30 

4 A. Ilyas Akbar ✓       ✓ ✓  30 

5 Andini Puspita ✓ ✓   ✓ ✓   ✓  50 

6 Annida Cahya Utami ✓ ✓   ✓ ✓ ✓    50 

7 Bunga Lestari ✓    ✓ ✓ ✓  ✓  50 

8 Delta Pratama ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  80 

9 Ellisia Virsalita  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  70 

10 Imelda Yudha A.  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  70 

11 Khusnul Khotimah ✓ ✓   ✓ ✓ ✓    50 

12 Maulana Malik  ✓   ✓  ✓    30 

13 M. Riskal Prayoga  ✓   ✓  ✓    30 

14 M. Fachri ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  60 

15 Nuraini ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  50 

16 Nurazizah   ✓  ✓  ✓  ✓  40 

17 M. Rizki     ✓ ✓  ✓   30 

18 Flora Virgita   ✓  ✓ ✓  ✓   40 

19 Reni Anggraini   ✓  ✓ ✓  ✓   40 



20 Supriyadi     ✓ ✓  ✓   30 

21 Tanzilal  ✓   ✓  ✓    30 

22 Triyana     ✓ ✓ ✓ ✓   40 

23 Viona Arthalita     ✓ ✓ ✓ ✓   40 

24 Wahyuni  ✓   ✓  ✓    30 

25 Yeni Pertiwi     ✓ ✓  ✓   30 

26 Yuliana ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   60 

27 Yulizar ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  70 

  

 Dari hasil pre-test, didapat data tentang keterampilan membaca siswa sebelum 

menerapkan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Selanjutnya akan dicari terlebih dahulu mean atau nilai 

rata-rata skor melalui tahap berikut: 

a. Peneliti melakukan penskoran ke dalam tabel frekuensi 

50 30 30 30 50 50 50 80 70     

70 50 30 30 60 50 40 30 40 

40 30 30 40 40 30 30 60 70 

Peneliti mengurutkan penskoran nilai dari yang terendah ke yang tertinggi 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

30 40 40 40 40 40 50 50 50  

50 50 50 60 60 70 70 70 80 

 Setelah diurutkan, data tersebut selanjutnya akan dicari terlebih dahulu mean 

atau nilai rata-rata skor yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi sebagai 

berikut: 



Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Keterampilan Membaca Siswa Sebelum Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC 

No Nilai Tes Frekuensi 

1 80 1 

2 70 3 

3 60 2 

4 50 6 

5 40 5 

6 30 10 

Jumlah N= 27 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Keterampilan Membaca Siswa Sebelum Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC 

No X f fX x        

1 80 1 80 35 1225 1225 

2 70 3 210 25 625 1875 

3 60 2 120 15 225 450 

4 50 6 300 5 25 150 

5 40 5 200 5 25 125 

6 30 10 300 15 225 2250 

Jumlah ∑   = 1210   ∑   = 6075 

 

b. Mencari nilai rata-rata 

Mₓ =  
∑  

 
 

Mₓ = 
    

  
 

Mₓ = 44,8 dibulatkan menjadi 45 



c. Mencari nilai SDx 

SDx = √
∑   

 
 

 = √
    

  
 

 = √    

 = 15 

d. Mengelompokan hasil keterampilan membaca ke dalam tiga kelompok 

yaitu tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M  + 1SD  Tinggi 

Nilai M-1SD s.d M+1SD  Sedang 

 

M   1SD  Rendah 

 

Lanjut perhitungan pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala di bawah 

ini: 

45 + 15 = 60   Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan tinggi 

Nilai 31 s.d 59   Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan sedang 



45 – 15 = 30   Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan rendah 

Tabel 4.4 

Persentase Keterampilan Membaca Cerita Anak Sebelum Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC  

No Keterampilan Membaca Cerita Frekuensi Persentase 

P 
 

 
 x 100% 

1 Tinggi 6 22% 

2 Sedang 11 41% 

3 Rendah 10 37% 

Jumlah 27 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keterampilan membaca siswa 

kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia sebelum menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

tergolong tinggi sebanyak 6 orang siswa (22%), tergolong sedang sebanyak 11 

orang siswa (41%), dan tergolong rendah 10 orang siswa (37%). Dapat 

disimpulkan hasil dari keterampilan membaca siswa kelas V mata pelajaran 

bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang sebelum 

menggunakan model pembelajaran CIRC dikategorikan sedang sebanyak 11 

orang siswa (41%) dari 27 siswa.  

2. Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Sesudah Menerapkan Model 

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

 



Tabel 4.5 

Hasil Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Sesudah Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC  

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

2 Aidil Putra  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓  50 

3 Aksan Bayu ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  70 

4 A. Ilyas Akbar ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  60 

5 Andini Puspita ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

6 Annida Cahya Utami ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

7 Bunga Lestari ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

8 Delta Pratama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

9 Ellisia Virsalita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

10 Imelda Yudha A. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

11 Khusnul Khotimah ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

12 Maulana Malik  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 70 

13 M. Riskal Prayoga ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 70 

14 M. Fachri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

15 Nuraini ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 

16 Nurazizah ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

17 M. Rizki ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 70 

18 Flora Virgita ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 80 

19 Reni Anggraini ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 80 

20 Supriyadi ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 80 

21 Tanzilal ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 80 

22 Triyana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

23 Viona Arthalita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

24 Wahyuni ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 80 



25 Yeni Pertiwi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

26 Yuliana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

27 Yulizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

  

a. Peneliti melakukan penskoran ke dalam tabel frekuensi 

90 50 70 60 90 90 90 100 100    

100 90 70 70 100 90 100 70 80 

80 80 80 100 100 80 100 100 100 

Peneliti mengurutkan penskoran nilai dari yang terendah ke yang tertinggi 

50 60 70 70 70 70 80 80 80 

80 80 90 90 90 90 90 90 100  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Keterampilan Membaca Siswa Sesudah Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC 

No Nilai Tes Frekuensi 

1   100  10 

2 90 6 

3 80 5 

4 70 4 

5 60 1 

6 50 1 

Jumlah N= 27 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Distribusi Keterampilan Membaca Siswa Sesudah Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC 

No X f fX x        

1 100 10 1000 14 196 1960 

2 90 6 540 4 16 96 

3 80 5 400 6 36 180 

4 70 4 280 16 256 1024 

5 60 1 60 26 676 676 

6 50 1 50 36 1296 1296 

Jumlah ∑   = 2330   ∑   = 5232 

 

b. Mencari nilai rata-rata 

Mₓ =  
∑  

 
 

Mₓ = 
    

  
 

Mₓ = 86,2 dibulatkan menjadi 86 

c. Mencari nilai SDx 

SDx = √
∑   

 
 

 = √
    

  
 

 = √       

 = 13,92 



d. Mengelompokan hasil keterampilan membaca ke dalam tiga kelompok 

yaitu tinggi, sedang, rendah (TSR) 

M  + 1SD  Tinggi 

Nilai M-1SD s.d M+1SD  Sedang 

 

M   1SD  Rendah 

 

Lanjut perhitungan pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala di bawah 

ini: 

86 + 13,92= 99,92    Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan tinggi 

Nilai 72 s.d 99   Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan sedang 

86 – 13,92= 72,08   Keterampilan membaca cerita sebelum 

     diterapkan model pembelajaran CIRC 

     dikategorikan rendah 

Tabel 4.8 

Persentase Keterampilan Membaca Cerita Anak Sesudah Menerapkan Model 

Pembelajaran CIRC  

No Keterampilan Membaca Cerita Frekuensi Persentase 

P 
 

 
 x 100% 

1 Tinggi 10 37% 

2 Sedang 11 41% 

3 Rendah 6 22% 

Jumlah 27 100% 



 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keterampilan membaca siswa 

kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia sesudah menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang 

tergolong tinggi sebanyak 10 orang siswa (37%), tergolong sedang sebanyak 11 

orang siswa (41%), dan tergolong rendah 6 orang siswa (22%). Dapat 

disimpulkan hasil dari keterampilan membaca siswa kelas V mata pelajaran 

bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang sesudah 

menggunakan model pembelajaran CIRC dikategorikan sedang yakni sebanyak 

11 orang siswa (41%) dari 27 siswa. Dapat diinterpretasikan bahwa keterampilan 

membaca siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia pada post-test mengalami 

peningkatan skor mean atau rata-rata dibandingkan dengan pre-test yaitu 45, 

meningkat menjadi 86.  

3. Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas V pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang 

 Adapun untuk menguji pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap 

keterampilan membaca siswa kelas V, peneliti menggunakan tes “t”. Penggunaan 

tes “t” pada penelitian ini mengasumsikan hipotesis nihil sebagai ada 

pengaruh/tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap 

keterampilan membaca siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 



MI Ma’had Islamy Palembang. Apabila    yang diperoleh lebih besar daripada 

       maka hipotesis nihil yang diajukan ditolak. 

 Dari 27 siswa yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah berhasil 

dihimpun data berupa nilai keterampilan membaca mereka pada pre-test 

(sebelum menerapkan) dan nilai keterampilan membaca pada post-test (setelah 

menerapkan), sebagaimana tertera pada tabel berikut ini: 

 Tabel 4.9  

Nilai Keterampilan Membaca Siswa pada Saat Pre-test dan Post-test 

No Nama Siswa Nilai Keterampilan Membaca 

Sebelum Menerapkan 

Model Pembelajaran 

CIRC (X) 

Sesudah Menerapkan 

Model Pembelajaran 

CIRC (Y) 

1 Abel Putri Utami 50 90 

2 Aidil Putra 30 50 

3 Aksan Bayu 30 70 

4 A. Ilyas Akbar 30 60 

5 Andini Puspita 50 90 

6 Annida Cahya Utami 50 90 

7 Bunga Lestari 50 90 

8 Delta Pratama 80 100 

9 Ellisia Virsalita 70 100 

10 Imelda Yudha A. 70 100 

11 Khusnul Khotimah 50 90 

12 Maulana Malik 30 70 

13 M. Riskal Prayoga 30 70 

14 M. Fachri 60 100 



15 Nuraini 50 90 

16 Nurazizah 40 100 

17 M. Rizki 30 70 

18 Flora Virgita 40 80 

19 Reni Anggraini 40 80 

20 Supriyadi 30 80 

21 Tanzilal 30 80 

22 Triyana 40 100 

23 Viona Arthalita 40 100 

24 Wahyuni 30 80 

25 Yeni Pertiwi 30 100 

26 Yuliana 60 100 

27 Yulizar 70 100 

 

Tabel 4.10 

Perhitungan untuk Memperoleh “t” dari Hasil Keterampilan Membaca Sebelum 

dan Sesudah Menerapkan Model Pembelajaran CIRC 

No Nama Siswa 

 

Nilai Keterampilan 

Membaca 

D    

X Y (X-Y)        

1 Abel Putri Utami 50 90 40 1600 

2 Aidil Putra 30 50 20 400 

3 Aksan Bayu 30 70 40 1600 

4 A. Ilyas Akbar 30 60 30 900 

5 Andini Puspita 50 90 40 1600 

6 Annida Cahya Utami 50 90 40 1600 

7 Bunga Lestari 50 90 40 1600 

8 Delta Pratama 80 100 20 400 

9 Ellisia Virsalita 70 100 30 900 

10 Imelda Yudha A. 70 100 30 900 



11 Khusnul Khotimah 50 90 40 1600 

12 Maulana Malik 30 70 40 1600 

13 M. Riskal Prayoga 30 70 40 1600 

14 M. Fachri 60 100 40 1600 

15 Nuraini 50 90 40 1600 

16 Nurazizah 40 100 60 3600 

17 M. Rizki 30 70 40 1600 

18 Flora Virgita 40 80 40 1600 

19 Reni Anggraini 40 80 40 1600 

20 Supriyadi 30 80 50 2500 

21 Tanzilal 30 80 50 2500 

22 Triyana 40 100 60 3600 

23 Viona Arthalita 40 100 60 3600 

24 Wahyuni 30 80 50 2500 

25 Yeni Pertiwi 30 100 70 4900 

26 Yuliana 60 100 40 1600 

27 Yulizar 70 100 30 900 

N=27    1120*= 

∑D 

=50000 

∑   

*Tanda (“minus”) di sini bukanlah tanda aljabar, karena itu hendaknya dibaca: ada 

selisih/beda nilai antara Variabel X dan Variabel Y sebesar 623 

 

 Dengan diperolehnya ∑D dan ∑  , maka dapat diketahui besarnya deviasi 

standar perbedaan nilai antara Variabel X dan Variabel Y (dalam hal ini    ) : 

    √∑  

 
 (

∑ 

 
)
 

   

         = √
     

  
 (

    

  
)
 

 



         √               

        = √                

        √        = 11,45   

 Dengan diperolehnya     sebesar 11,45, lebih lanjut dapat diperhitungkan 

Standar Error dari Mean perbedaaan nilai antara Variabel X dan Variabel Y : 

     
   

√   
  

            
     

√    
  

            
     

√  
  

            
     

    
 = 2,24 

 Langkah berikutnya adalah mencari    dan menggunakan rumus: 

   
  

    
  

    telah diketahui yaitu     
∑ 

 
 = 

    

  
 = 41,48 sedangkan      = 2,24 

jadi: 

   
     

    
 = 18,51 

 Langkah berikutnya memberikan interpretasi terhadap    dengan terlebih 

dahulu memperhitungkan df atau db-nya. df atau db = N-1 = 27-1 = 26, dengan 

df sebesar 26 peneliti berkonsultasi pada tabel nilai “t” baik pada taraf 

signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Ternyata dengan df sebesar 



26 itu maka diperoleh kritik t atau tabel pada        signifikansi 5% sebesar 2,06 

sedangkan pada taraf signifikansi 1%    diperoleh sebesar 2,78. 

 Dari proses membandingkan besarnya “t” yang diperoleh dalam perhitungan 

(  = 18,51) dan besarnya “t” yang tercantum pada tabel nilai t (        = 2,06 dan 

        = 2,78), maka dapat diketahui bahwa    adalah lebih besar daripada    

yaitu 2,06<18,51>2,78. 

 Karena    lebih besar daripada    maka hipotesis nihil yang diajukan ditolak, 

ini berarti bahwa adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) pada 

keterampilan membaca siswa kelas V MI Ma’had Islamy Palembang sebelum 

dan sesudah diterapkannya model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC).  

 Kesimpulan yang dapat ditarik di sini ialah berdasarkan hasil penelitian di 

atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) ini telah menunjukkan 

efektivitasnya yang nyata, dalam arti kata dapat diandalkan sebagai model 

pembelajaran yang baik untuk mengajarkan keterampilan membaca cerita anak.  

B. Pembahasan  

 Penelitian pengaruh model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dilaksanakan di dalam satu kelas eksperimen dengan 

menggunakan pre-test dan post-test. Pre-test dilaksanakan sebanyak satu (1) kali 

pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran Direct Learning, sedangkan pada 



kegiatan post-test telah menerapkan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dan dilaksanakan sebanyak satu (1) kali 

pertemuan. Hasil dari pre-test maupun post-test, dilakukan melalui penilaian yang 

sesuai dengan indikator keterampilan membaca cerita, yaitu sebagai berikut: 

1. Ketepatan Ucapan/Lafal pada Saat Membaca Cerita 

 Penilaian yang dinilai yaitu lafal kata yang benar dengan unsur vokal yaitu (a, 

i, u, e, o, I, ny, ng). Dari hasil pre-test, jumlah siswa dengan ketepatan 

ucapan/lafal yang baik dan benar pada saat membaca cerita adalah 10 orang 

siswa. Sedangkan pada saat post-test dengan menggunakan model pembelajaran 

CIRC, jumlah siswa dengan ketepatan ucapan/lafal yang baik dan benar 

mengalami peningkatan yaitu berjumlah 25 orang siswa dari 27 siswa.  

2. Ketepatan Struktur Kalimat 

 Struktur kalimat atau disebut juga sebagai pola kalimat dasar yang terdiri dari 

subyek, predikat, obyek, pelengkap dan keterangan. Penilaian yang dinilai adalah 

ketepatan struktur kalimat ketika membaca. Dari hasil pre-test terdapat 12 orang 

siswa dengan ketepatan struktur kalimat ketika membaca cerita. Pada saat post-

test, jumlah siswa dengan ketepatan struktur kalimat ketika membaca meningkat 

menjadi 26 orang siswa. 

3. Ketepatan Diksi 

 Diksi dapat dikatakan sebagai pilihan kata. Penilaian yang dinilai yaitu dalam 

memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan 

gagasan sehingga memperoleh efek tertentu ketika membaca cerita. Pada pre-test 



dari 27 siswa hanya 7 orang siswa dengan ketepatan diksi ketika membaca. 

Sedangkan pada saat post-test dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

mengalami peningkatan menjadi 18 orang siswa. 

4. Kelancaran dan Kewajaran Pengungkapan 

 Ungkapan atau biasa juga disebut idiom adalah gabungan kata yang 

membentuk arti baru dan tidak dapat ditafsirkan dengan kata pembentuk 

dasarnya. Secara sederhana, Ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai 

makna baru dan tidak dapat diartikan satu persatu kata. Pada saat pre-test dari 27 

orang siswa belum ada pada saat membaca dengan kelancaran dan kewajaran 

pengungkapan. Sedangkan pada saat post-test dengan menerapkan model 

pembelajaran CIRC mengalami peningkatan yaitu menjadi 10 orang siswa. 

5. Kecepatan Membaca yang Fleksibel 

 Penilaian yang diambil yaitu kelenturan tempo baca pada saat membaca. Pada 

saat pre-test, rata-rata siswa telah bisa membaca dengan kecepatan membaca 

yang fleksibel berjumlah 26 orang dari 27 siswa. Sedangkan pada saat post-test 

mengalami peningkatan dengan keseluruhan siswa telah bisa membaca dengan 

kecepatan membaca yang fleksibel. 

6. Kuat dan Lemah Suara (Volume) 

 Penilaian dilakukan berdasarkan sesuai dengan keadaan kalimat yang dibaca 

apakah harus memakai volume yang kuat atau lemah. Pada saat pre-test 17 orang 

siswa dari 27 siswa yang memakai voume sesuai dengan keadaan ketika 

membaca. Pada saat post-test meningkat menjadi 26 siswa. 



7. Penampilan atau Ekspresi pada Saat Membaca 

 Penilaian yang dinilai adalah raut wajah sang pembaca harus tepat dengan 

kondisi dalam cerita. Pada saat pre-test dari 27 orang siswa, terdapat 20 orang 

siswa telah membaca dengan penampilan atau ekspresi yang baik pada saat 

membaca. Sedangkan pada saat post-test, mengalami peningkatan yang sangat 

drastis dengan jumlah 27 siswa telah menampilkan ekspresi yang baik pada saat 

membaca. 

8. Kerapihan dalam penulisan 

Pada saat pre-test, kerapihan dalam penulisan terdapat sebanyak 14 orang 

siswa, sedangkan pada saat post-test dengan menerapkan model pembelajaran 

meningkat dengan drastis sebanyak 26 siswa dari 27 siswa kelas V.  

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat)  

Yaitu kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar 

serta mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. 

Pada saat pre-test penulisan dengan grammar yang baik ada 11 orang dari 27 

siswa, sedangkan pada saat post-test meningkat menjadi 25 orang siswa. 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata)  

 Yaitu pemilihan unsur-unsur penting serta pilihan kata yang akan dimuat 

dalam kalimat. Pada saat pre-test, belum ada siswa dengan tulisan yang memiliki 

pilihan struktur dan kosakata yang baik. Pada saat post-test, meningkat dengan 

drastis yaitu 24 siswa dari 27 orang siswa kelas V.  



 Dilihat dari hasil setelah pre-test dan post-test, pemenuhan penilaian melalui 

kesepuluh indikator penilaian dalam keterampilan membaca cerita dapat disimpulkan 

bahwa semuanya mengalami peningkatan. Tetapi ada beberapa indikator pada saat 

pre-test dengan nilai siswa yang rendah, yaitu ketepatan diksi serta kelancaran dan 

kewajaran pengungkapan pada saat membaca. Pada saat post-test dengan menerapkan 

model pembelajaran CIRC, dapat dilihat pengaruh yang sangat signifikan karena 

mengalami peningkatan yang sangat drastis yang tentunya berpengaruh pada nilai 

keterampilan membaca mereka. 

 Dari semua uraian yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) memberikan 

pengaruh yang positif pada siswa terutama dalam pembelajaran keterampilan 

membaca. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa dengan memberikan model-model 

pembelajaran yang bervariasi serta menarik akan membawa pengaruh yang baik pula 

untuk para siswa di dalam pembelajaran. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Dari hasil data penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat 

diambil simpulan bahwa ada pengaruh setelah diterapkannya model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap keterampilan 

membaca siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang. 

B. Saran  

 Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran berikut:  

1. Kepada guru khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia agar dapat 

menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, dan salah satunya 

bapak/ibu guru bagus menerapkan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) sebagai salah satu alat untuk 

meningkatkan keterampilan membaca siswa sehingga mereka tidak merasa 

bosan serta termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik  

2. Kepada para siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan giat dalam 

belajar untuk meningkatkan keterampilan membaca 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat 

menjadi alternatif untuk dijadikan kajian penelitian berikutnya terutama dalam 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Petunjuk 

 Wawancara ditujukan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang guna mengetahui profil lengkap mengenai MI Ma’had Islamy Palembang, 

serta wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran membaca cerita anak pada siswa kelas V 

di MI Ma’had Islamy Palembang. 

B. Wawancara Kepala Madrasah 

1. Identitas 

a. Nama   : Munauwarah, S.Ag 

b. Jenis kelamin  : Perempuan 

c. Status jabatan  : Kepala Madrasah 

d. Tanggal wawancara : 6 Maret 2018 

2. Materi wawancara 

a. Bagaimana proses belajar mengajar di MI Ma’had Islamy Palembang ? 

b. Apa saja usaha yang dilakukan oleh ibu selaku kepala Madrasah beserta 

pengajar dan staf dalam meningkatkan mutu pendidikan MI Ma’had Islamy 

Palembang ? 

c. Bagaimana presentase peminat yang ingin masuk ke MI Ma’had Islamy 

Palembang setiap tahunnya ?  

 

 



C. Wawancara Guru Bahasa Indonesia 

1. Identitas  

a. Nama   : Wahyuni, S.Pd 

b. Jenis kelamin  : Perempuan 

c. Status jabatan  : Wali kelas IV(empat)/Guru Bahasa Indonesia 

d. Tanggal wawancara : 6 Maret 2018 

2. Materi Wawancara 

a. Apakah pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V sudah banyak 

menggunakan model pembelajaran yang menarik atau belum ? 

b. Model pembelajaran apa saja yang sering digunakan pada saat 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V ? 

c. Bagaimana keterampilan membaca siswa kelas V di MI Ma’had Islamy 

Palembang ? 

d. Bagaimana suasana kelas V pada saat pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam materi membaca cerita anak berlangsung ? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN TES 

Instrumen tes ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan 

karya ilmiah penulis yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap Keterampilan Membaca siswa 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI Ma’had Islamy Palembang.” 

Tes yang akan diberikan dalam bentuk praktek membaca cerita anak yang 

berjudul “Penggembala Kecil”, yang akan dinilai yaitu keterampilan membaca siswa 

selama kegiatan membaca cerita anak berlangsung sebelum dan sesudah menerapkan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 

1.  Profil sejarah dan letak geografis 

a. Berdiri Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

b. Letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

c. Visi dan Misi tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

d. Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy 

Palembang 

e. Struktur organisasi 

2.  Pelaksanaan tugas dan jumlah guru, pegawai, dan siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’had Islamy palembang 

a. Pelaksanaan tugas guru Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang 

b. Jumlah guru 

c. Jumlah karyawan 

d. Jumlah kelas dan siswa dalam setiap kelas 

3.  Kegiatan belajar mengajar Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy palembang 

a. Kegiatan formal 

b. Kegiatan ekstra kurikuler 

c. Kegiatan ujian akhir 

 



Lembar Observasi Sebelum Penerapan Model Pembelajaran CIRC pada 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Ma’had Islamy Palembang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Tanggal  : 17 Juli 2018  

Petunjuk  : Berilah tanda cheklist (✓) pada kolom yang telah disediakan 

     sesuai pedoman di bawah ini 

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami            

2 Aidil Putra            

3 Aksan Bayu            

4 A. Ilyas Akbar            

5 Andini Puspita            

6 Annida Cahya Utami            

7 Bunga Lestari            

8 Delta Pratama            

9 Ellisia Virsalita            

10 Imelda Yudha A.            

11 Khusnul Khotimah            

12 Maulana Malik            

13 M. Riskal Prayoga            

14 M. Fachri            

15 Nuraini            



16 Nurazizah            

17 M. Rizki            

18 Flora Virgita            

19 Reni Anggraini            

20 Supriyadi            

21 Tanzilal            

22 Triyana            

23 Viona Arthalita            

24 Wahyuni            

25 Yeni Pertiwi            

26 Yuliana            

27 Yulizar            

 

Keterangan Aspek Penilaian: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca cerita  

2. Ketepatan struktur kalimat 

3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 

6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca 

8. Kerapihan dalam penulisan 

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata).  

 



Keterangan Skor: 

 

 Setiap aspek penilaian mendapat 10 poin dengan skor maksimal 100 jika 

memenuhi semua aspek penilaian. 

 

 

        Palembang, Juli 2018 

        Observer, 

 

 

        Trisma Yulita 

        NIM 14270133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Observasi Sesudah Penerapan Model Pembelajaran CIRC pada  

Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI 

Ma’had Islamy Palembang 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : V/2 

Tanggal  : 20 Juli 2018  

Petunjuk  : Berilah tanda cheklist (✓) pada kolom yang telah disediakan 

     sesuai pedoman di bawah ini 

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami            

2 Aidil Putra            

3 Aksan Bayu            

4 A. Ilyas Akbar            

5 Andini Puspita            

6 Annida Cahya Utami            

7 Bunga Lestari            

8 Delta Pratama            

9 Ellisia Virsalita            

10 Imelda Yudha A.            

11 Khusnul Khotimah            

12 Maulana Malik            

13 M. Riskal Prayoga            

14 M. Fachri            

15 Nuraini            



16 Nurazizah            

17 M. Rizki            

18 Flora Virgita            

19 Reni Anggraini            

20 Supriyadi            

21 Tanzilal            

22 Triyana            

23 Viona Arthalita            

24 Wahyuni            

25 Yeni Pertiwi            

26 Yuliana            

27 Yulizar            

 

Keterangan Aspek Penilaian: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca cerita  

2. Ketepatan struktur kalimat 

3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 

6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca 

8. Kerapihan dalam penulisan 

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata). 

 



Keterangan Skor: 

 

 Setiap aspek penilaian mendapat 10 poin dengan skor maksimal 100 jika 

memenuhi semua aspek penilaian. 

 

 

        Palembang, Juli 2018 

        Observer, 

 

 

        Trisma Yulita 

        NIM 14270133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang  

Mata Pelajaran      : Bahasa Indonesia (Materi Cerita Anak) 

Kelas/Semester      : V/II  

Alokasi Waktu      : 1x 45 menit 

Pertemuan ke       : 1 (satu)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Membaca teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

 cerita anak 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

C. INDIKATOR 

1. Ketepatan ucapan/lafal, ketepatan struktur kalimat, dan ketepatan diksi 

2. Melafalkan cerita anak dengan kecepatan membaca yang fleksibel 

3. Menjelaskan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, diharapkan: 

1. Siswa dapat menggunakan ucapan/lafal, struktur kalimat, dan diksi dengan 

tepat 

2. Siswa dapat melafalkan cerita anak dengan kecepatan membaca yang fleksibel 

3. Siswa dapat menjelaskan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

PENGGEMBALA KECIL 

Aku adalah seekor burung yang sedang kehausan. Aku terbang melintasi gurun 

yang panas untuk mencari air. Sinar matahari yang terik membuat kepalaku 

sedikit pusing. Namun, rasa pusing itu mendadak hilang saat aku melihat sesuatu 

yang berkilau di depan sana.“Air!” pekikku gembira.  

 Aku mempercepat kepakan sayapku agar segera sampai di sumber air itu. 

Namun, alangkah kecewanya aku. Ternyata itu hanyalah fatamorgana. Oh iya. 

Kau tau kan, apa itu fatamorgana? Fatamorgana adalah semacam bayangan yang 

terbentuk akibat pantulan udara yang panas.  

 Aku kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca yang panas membuatku terbang 

dengan ngos-ngosan. Alhamdullilah, beberapa saat kemudian aku tiba di sebuah 

padang rumput yang hijau. Di sana, tampak seorang penggembala kecil sedang 

mengawasi kambing-kambingnya. Aku hinggap di atas seonggok batu. Kulihat 

beberapa kambing sedang asyik minum dari wadah yang disediakan 

penggembala kecil itu. Aku menelan ludah melihat air yang diminum kambing-

kambing itu. Oh, andai aku boleh minum bersama mereka........... 

 “Wahai burung kecil. Sini, ikutlah minum bersama kami,” kata salah seekor 

kambing. “Memangnya boleh?” tanyaku ragu.“Tentu saja. Ini adalah rezeki dari 

Allah lewat Abdullah bin Mas’ud. Kau juga boleh meminumnya.” 

 Dengan gembira, aku pun terbang dan hinggap di tepi wadah berisi air. 

Alhamdullilah.....kerongkonganku yang kering kini terasa segar kembali. Aku 



pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan kambing-kambing itu 

padaku.“Cuit, cuit, cuit...,’’ kataku. “Mbeeeeek....,” balas para kambing. 

 Rasa hausku telah hilang, tetapi aku memutuskan untuk bermain dulu di 

padang rumput itu.“Jadi, penggembala kecil itu bernama Abdullah bin Mas’ud?” 

tanyaku.“Benar. Tapi, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Mas’ud,” jawab 

kambing yang tadi menawariku minum. 

 “Apakah kalian semua adalah kambing-kambing milik Ibnu Mas’ud?” 

tanyaku lagi. “Bukan. Kami adalah milik majikannya.” meski bukan kambing 

miliknya, Ibnu Mas’ud selalu merawat dan mengembalakan kami dengan penuh 

kasih sayang,” kata kambing yang lain. 

 Aku memperhatikan Ibnu Mas’ud yang sedang sibuk mengurusi kambing-

kambing. “Ia anak yang baik dan rajin bekerja. Majikannya pasti sangat senang 

mempunyai seorang gembala sepertinya,” gumamku. Di kejauhan, tampak dua 

orang lelaki sedang berjalan ke arah kami.  

 “Siapa mereka?” tanyaku. “Itu adalah Rasulullah Saw. Beliau adalah tetangga 

majikan kami, Uqbah bin Abi Mu’it. Lelaki yang satunya lagi adalah Abu Bakar, 

sahabat Rasulullah Saw.” Aku mengangguk-angguk. “Oh, begitu.....” 

 Rasulullah Saw. dan Abu Bakar mendatangi Ibnu Mas’ud. Mereka kehausan 

dan bermaksud meminta susu kambing pada Ibnu Mas’ud.“Wahai Ibnu Mas’ud. 

Adakah di antara kambing-kambingmu yang sudah menghasilkan susu? Apakah 

kami boleh meminta susunya?” 



 “Ada tuan. Tapi kambing-kambing ini milik majikanku. Begitu pula susunya. 

Aku tidak bisa membirikannya kepada tuan tanpa izin dari majikanku,” kata Ibnu 

Mas’ud. 

 Subhanallah.......Kejujuran pengembala kecil bernama Ibnu Mas’ud ini sangat 

mengagumkan. Ia tidak mau memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Kulihat 

Rasulullah Saw.dan Abu Bakar tersenyum mendengar perkataan Ibnu Mas’ud. 

Kekaguman akan kejujuran Ibnu Mas’ud tampak jelas di wajah mereka. Meski 

saat itu belum masuk Islam, Ibnu Mas’ud telah menunjukkan kejujuran dan 

kebersihan hati yang luar biasa. Rasulullah Saw. kemudian mengambil seekor 

anak kambing betina yang belum dapat mengeluarkan susu. 

 “Bismillah...,” kata Rasullah sambil mengusap-usap kambing tersebut. 

Mukjizat pun terjadi. Air susu memancar deras dari kambing betina tersebut. 

Ibnu Mas’ud terperangah menyaksikan kejadian yang terjadi di depan matanya. 

Seketika itu, ia menjadi sangat tertarik untuk belajar ilmu dari Rasulullah Saw. 

 “Tuan, tolong ajari aku beberapa ayat Al-Qur’an”, pinta Ibnu Mas’ud. 

Rasulullah Saw. tersenyum mendengar permintaan Ibnu Mas’ud. Dengan senang 

hati, beliau mengajrkan Islam dan ayat-ayat Al-Qur’an kepada penggembala 

kecil itu.  

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab 

 



G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Lembar cerita anak yang berjudul “Penggembala Kecil” 

2. Video lagu “Anak Gembala” 

H. SUMBER BELAJAR 

1. KTSP 

2. Buku cerita anak “Penggembala Kecil” 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan   Pelaksanaan  

1.  Kegiatan Awal (5 menit) a. Guru mengucapkan salam kepada 

seluruh peserta didik 

b. Guru mengajak semua peserta didik 

berdoa bersama sebelum melakukan 

proses pembelajaran 

c. Guru mengecek kehadiran/absensi 

peserta didik 

d. Mengkondisikan kelas atau 

membuat semua peserta didik siap 

untuk memulai pembelajaran 

e. Apersepsi 

1) Sebelum memulai pelajaran atau 

pembelajaran yang akan 



dipelajari, guru mengajak 

bernyanyi melalui video lagu 

anak-anak “Anak Gembala” 

2) Guru bertanya mengenai 

pelajaran yang telah di pelajari 

minggu lalu 

3) Guru menjelaskan hubungan/ 

keterkaitan materi minggu lalu 

dengan materi yang akan 

dipelajari hari ini 

4) Guru menyebutkan tujuan 

pembelajaran  

2.  Kegiatan Inti (30 menit) a. Guru menjelaskan mengenai 

pengertian membaca cerita anak 

b. Guru menjelaskan mengenai 

keterampilan yang dibutuhkan dalam 

membaca cerita anak  

c. Setelah menjelaskan, guru 

memanggil satu persatu siswa untuk 

maju ke depan membaca buku cerita 

anak yang berjudul “Penggembala 



Kecil” 

d. Guru melihat serta menilai 

keterampilan awal membaca 

masing-masing siswa 

e. Setelah selesai membaca, siswa yang 

maju ke depan mendapat pertanyaan 

dari guru seputar isi dari cerita anak 

yang telah dibaca, dan siswa 

menjawab dengan menuliskan di 

kertas 

f. Guru menilai seberapa fokus serta 

pemahaman masing-masing siswa 

terhadap cerita anak “Penggembala 

Kecil” yang telah dibaca 

3.  Penutup (10 menit) a. Guru meminta peserta didik 

menyimpulkan pelajaran yang telah 

disampaikan hari ini 

b. Guru memberi penekanan kepada 

peserta didik untuk berlatih 

keterampilan membaca mereka 

c. Guru memberikan tugas/ pekerjaan 



rumah kepada peserta didik 

d. Guru bersama peserta didik menutup 

kegiatan dengan berdoa bersama 

e. Guru memberi salam. 

  

J. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian proses 

 Menggunakan pengamatan guru langsung yang dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. 

b. Penilaian keterampilan membaca 

 Penilaian dilakukan dengan instrumen penilaian yang telah dipersiapkan 

guru dan dilakukan secara lisan. 

c. Penilaian menulis 

 Penilaian dilakukan sebagai nilai tambahan setelah penilaian dalam 

keterampilan membaca. 

2. Instrumen Penilaian 

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami            

2 Aidil Putra            

3 Aksan Bayu            

4 A. Ilyas Akbar            

5 Andini Puspita            

6 Annida Cahya Utami            

7 Bunga Lestari            

8 Delta Pratama            



9 Ellisia Virsalita            

10 Imelda Yudha A.            

11 Khusnul Khotimah            

12 Maulana Malik            

13 M. Riskal Prayoga            

14 M. Fachri            

15 Nuraini            

16 Nurazizah            

17 M. Rizki            

18 Flora Virgita            

19 Reni Anggraini            

20 Supriyadi            

21 Tanzilal            

22 Triyana            

23 Viona Arthalita            

24 Wahyuni            

25 Yeni Pertiwi            

26 Yuliana            

27 Yulizar            

 

Keterangan Aspek Penilaian: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca cerita  

2. Ketepatan struktur kalimat 

3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 



6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca 

8. Kerapihan dalam penulisan 

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata). 

 

Keterangan Skor: 

 

 Setiap aspek penilaian mendapat 10 poin dengan skor maksimal 100 jika 

memenuhi semua aspek penilaian.   

     

        Palembang, Juli 2018 

Guru Kelas       Guru Mata Pelajaran 

 

 

Wahyuni, S.Pd      Trisma Yulita 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

Munauwarah, S.Ag 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Islamy Palembang  

Mata Pelajaran      : Bahasa Indonesia (Materi Cerita Anak) 

Kelas/Semester      : V/II   

Alokasi Waktu      : 1x 45 menit 

Pertemuan ke       : 2 (dua)   

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Membaca teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

 cerita anak 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

C. INDIKATOR 

1. Ketepatan ucapan/lafal, ketepatan struktur kalimat, dan ketepatan diksi 

2. Melafalkan cerita anak dengan kecepatan membaca yang fleksibel 

3. Menjelaskan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, diharapkan: 

1. Siswa dapat menggunakan ucapan/lafal, struktur kalimat, dan diksi dengan 

tepat 

2. Siswa dapat melafalkan cerita anak dengan kecepatan membaca yang fleksibel  

3. Siswa dapat menjelaskan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

PENGGEMBALA KECIL 

 Aku adalah seekor burung yang sedang kehausan. Aku terbang melintasi 

gurun yang panas untuk mencari air. Sinar matahari yang terik membuat 

kepalaku sedikit pusing. Namun, rasa pusing itu mendadak hilang saat aku 

melihat sesuatu yang berkilau di depan sana.“Air!” pekikku gembira.  

 Aku mempercepat kepakan sayapku agar segera sampai di sumber air itu. 

Namun, alangkah kecewanya aku. Ternyata itu hanyalah fatamorgana. Oh iya. 

Kau tau kan, apa itu fatamorgana? Fatamorgana adalah semacam bayangan yang 

terbentuk akibat pantulan udara yang panas.  

 Aku kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca yang panas membuatku terbang 

dengan ngos-ngosan. Alhamdullilah, beberapa saat kemudian aku tiba di sebuah 

padang rumput yang hijau. Di sana, tampak seorang penggembala kecil sedang 

mengawasi kambing-kambingnya. Aku hinggap di atas seonggok batu. Kulihat 

beberapa kambing sedang asyik minum dari wadah yang disediakan 

penggembala kecil itu. Aku menelan ludah melihat air yang diminum kambing-

kambing itu. Oh, andai aku boleh minum bersama mereka........... 

 “Wahai burung kecil. Sini, ikutlah minum bersama kami,” kata salah seekor 

kambing. “Memangnya boleh?” tanyaku ragu.“Tentu saja. Ini adalah rezeki dari 

Allah lewat Abdullah bin Mas’ud. Kau juga boleh meminumnya.” 

 Dengan gembira, aku pun terbang dan hinggap di tepi wadah berisi air. 

Alhamdullilah.....kerongkonganku yang kering kini terasa segar kembali. Aku 



pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan kambing-kambing itu 

padaku.“Cuit, cuit, cuit...,’’ kataku. “Mbeeeeek....,” balas para kambing. 

 Rasa hausku telah hilang, tetapi aku memutuskan untuk bermain dulu di 

padang rumput itu.“Jadi, penggembala kecil itu bernama Abdullah bin Mas’ud?” 

tanyaku.“Benar. Tapi, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Mas’ud,” jawab 

kambing yang tadi menawariku minum. 

 “Apakah kalian semua adalah kambing-kambing milik Ibnu Mas’ud?” 

tanyaku lagi. “Bukan. Kami adalah milik majikannya.” meski bukan kambing 

miliknya, Ibnu Mas’ud selalu merawat dan mengembalakan kami dengan penuh 

kasih sayang,” kata kambing yang lain. 

 Aku memperhatikan Ibnu Mas’ud yang sedang sibuk mengurusi kambing-

kambing. “Ia anak yang baik dan rajin bekerja. Majikannya pasti sangat senang 

mempunyai seorang gembala sepertinya,” gumamku. Di kejauhan, tampak dua 

orang lelaki sedang berjalan ke arah kami.  

 “Siapa mereka?” tanyaku. “Itu adalah Rasulullah Saw. Beliau adalah tetangga 

majikan kami, Uqbah bin Abi Mu’it. Lelaki yang satunya lagi adalah Abu Bakar, 

sahabat Rasulullah Saw.” Aku mengangguk-angguk. “Oh, begitu.....” 

 Rasulullah Saw. dan Abu Bakar mendatangi Ibnu Mas’ud. Mereka kehausan 

dan bermaksud meminta susu kambing pada Ibnu Mas’ud.“Wahai Ibnu Mas’ud. 

Adakah di antara kambing-kambingmu yang sudah menghasilkan susu? Apakah 

kami boleh meminta susunya?” 



 “Ada tuan. Tapi kambing-kambing ini milik majikanku. Begitu pula susunya. 

Aku tidak bisa membirikannya kepada tuan tanpa izin dari majikanku,” kata Ibnu 

Mas’ud. 

 Subhanallah.......Kejujuran pengembala kecil bernama Ibnu Mas’ud ini sangat 

mengagumkan. Ia tidak mau memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Kulihat 

Rasulullah Saw.dan Abu Bakar tersenyum mendengar perkataan Ibnu Mas’ud. 

Kekaguman akan kejujuran Ibnu Mas’ud tampak jelas di wajah mereka. Meski 

saat itu belum masuk Islam, Ibnu Mas’ud telah menunjukkan kejujuran dan 

kebersihan hati yang luar biasa. Rasulullah Saw. kemudian mengambil seekor 

anak kambing betina yang belum dapat mengeluarkan susu. 

 “Bismillah...,” kata Rasullah sambil mengusap-usap kambing tersebut. 

Mukjizat pun terjadi. Air susu memancar deras dari kambing betina tersebut. 

Ibnu Mas’ud terperangah menyaksikan kejadian yang terjadi di depan matanya. 

Seketika itu, ia menjadi sangat tertarik untuk belajar ilmu dari Rasulullah Saw. 

 “Tuan, tolong ajari aku beberapa ayat Al-Qur’an”, pinta Ibnu Mas’ud. 

Rasulullah Saw. tersenyum mendengar permintaan Ibnu Mas’ud. Dengan senang 

hati, beliau mengajrkan Islam dan ayat-ayat Al-Qur’an kepada penggembala 

kecil itu.  

F. MODEL PEMBELAJARAN 

1. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Lembar cerita anak yang berjudul “Penggembala Kecil” 



2. Video lagu “Anak Gembala” 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku cerita anak “Penggembala Kecil” karangan Izzah Annisa 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan   Pelaksanaan   

1.  Kegiatan Awal (5 menit) a. Guru mengucapkan salam kepada 

seluruh peserta didik 

b. Guru mengajak semua peserta didik 

berdoa bersama sebelum melakukan 

proses pembelajaran 

c. Guru mengecek kehadiran/absensi 

peserta didik 

d. Mengkondisikan kelas atau membuat 

semua peserta didik siap untuk 

memulai pembelajaran 

e. Apersepsi 

1) Sebelum memulai pelajaran atau 

pembelajaran yang akan 

dipelajari, guru mengajak 

bernyanyi melalui video lagu 

anak-anak “Anak Gembala” 



2) Guru bertanya mengenai 

pelajaran yang telah di pelajari 

minggu lalu 

3) Guru menjelaskan keterkaitan 

materi minggu lalu dengan 

materi yang akan dipelajari hari 

ini 

4) Guru menyebutkan tujuan 

pembelajaran  

2.  Kegiatan Inti (30 menit) a. Guru menjelaskan mengenai 

pengertian membaca cerita anak 

b. Guru menjelaskan mengenai 

keterampilan yang dibutuhkan dalam 

membaca cerita anak  

c. Setelah menjelaskan, guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang dan 

dipilih secara heterogen 

d. Guru memberikan masing-masing 

kelompok cerita anak “Penggembala 

Kecil” dan menjelaskan apa saja 



yang akan dilakukan sesuai dengan 

penerapan model pembelajaran 

CIRC 

e. Masing-masing kelompok berdiskusi 

dengan cara membaca cerita anak 

secara bergantian 

f. Setiap anggota kelompok 

mengeluarkan ide-ide mengenai 

cerita yang telah dibaca 

g. Setelah masing-masing kelompok 

telah siap, maka akan dilakukan 

presentasi ke depan mengenai hasil 

diskusi mereka 

h. Guru mempersilahkan kelompok 

lain untuk bertanya pada kelompok 

yang maju, dan dilakukan secara 

bergantian sampai seluruh kelompok 

selesai presentasi 

3.  Penutup (10 menit) a. Guru meminta peserta didik 

menyimpulkan pelajaran yang telah 

disampaikan hari ini 



b. Guru memberi penekanan kepada 

peserta didik untuk berlatih 

keterampilan membaca mereka 

c. Guru memberikan tugas/ pekerjaan 

rumah kepada peserta didik 

d. Guru bersama peserta didik menutup 

kegiatan dengan berdoa bersama 

e. Guru memberi salam. 

  

J. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian proses 

 Menggunakan pengamatan guru langsung yang dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. 

b. Penilaian keterampilan membaca 

 Penilaian dilakukan dengan instrumen penilaian yang telah dipersiapkan 

guru dan dilakukan secara lisan. 

c. Penilaian menulis 

 Penilaian dilakukan sebagai nilai tambahan setelah penilaian dalam 

keterampilan membaca. 

2. Instrumen Penilaian 

No Nama Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abel Putri Utami            

2 Aidil Putra            

3 Aksan Bayu            



4 A. Ilyas Akbar            

5 Andini Puspita            

6 Annida Cahya Utami            

7 Bunga Lestari            

8 Delta Pratama            

9 Ellisia Virsalita            

10 Imelda Yudha A.            

11 Khusnul Khotimah            

12 Maulana Malik            

13 M. Riskal Prayoga            

14 M. Fachri            

15 Nuraini            

16 Nurazizah            

17 M. Rizki            

18 Flora Virgita            

19 Reni Anggraini            

20 Supriyadi            

21 Tanzilal            

22 Triyana            

23 Viona Arthalita            

24 Wahyuni            

25 Yeni Pertiwi            

26 Yuliana            

27 Yulizar            

 

Keterangan Aspek Penilaian: 

1. Ketepatan ucapan/lafal pada saat membaca cerita  

2. Ketepatan struktur kalimat 



3. Ketepatan diksi 

4. Kelancaran dan kewajaran pengungkapan  

5. Kecepatan membaca yang fleksibel 

6. Kuat dan lemah suara (volume) 

7. Penampilan atau ekspresi pada waktu membaca 

8. Kerapihan dalam penulisan 

9. Grammar (tata bahasa dan pola kalimat) 

10. Style (gaya: pilihan struktur dan kosakata). 

Keterangan Skor: 

 

 Setiap aspek penilaian mendapat 10 poin dengan skor maksimal 100 jika 

memenuhi semua aspek penilaian. 

        Palembang, Juli 2018 

Guru Kelas       Guru Mata Pelajaran 

  

 

Wahyuni, S.Pd       Trisma Yulita 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

Munauwarah, S.Ag 

 



PENGGEMBALA KECIL 

 Aku adalah seekor burung yang sedang kehausan. Aku terbang melintasi gurun 

yang panas untuk mencari air. Sinar matahari yang terik membuat kepalaku sedikit 

pusing. Namun, rasa pusing itu mendadak hilang saat aku melihat sesuatu yang 

berkilau di depan sana.“Air!” pekikku gembira.  

   

 Aku mempercepat kepakan sayapku agar segera sampai di sumber air itu. 

Namun, alangkah kecewanya aku. Ternyata itu hanyalah fatamorgana. Oh iya. Kau 

tau kan, apa itu fatamorgana? Fatamorgana adalah semacam bayangan yang terbentuk 

akibat pantulan udara yang panas.  

   



 Aku kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca yang panas membuatku terbang 

dengan ngos-ngosan. Alhamdullilah, beberapa saat kemudian aku tiba di sebuah 

padang rumput yang hijau. Di sana, tampak seorang penggembala kecil sedang 

mengawasi kambing-kambingnya. Aku hinggap di atas seonggok batu. Kulihat 

beberapa kambing sedang asyik minum dari wadah yang disediakan penggembala 

kecil itu. Aku menelan ludah melihat air yang diminum kambing-kambing itu. Oh, 

andai aku boleh minum bersama mereka........... 

   

 “Wahai burung kecil. Sini, ikutlah minum bersama kami,” kata salah seekor 

kambing.“Memangnya boleh?” tanyaku ragu.“Tentu saja. Ini adalah rezeki dari Allah 

lewat Abdullah bin Mas’ud. Kau juga boleh meminumnya.” 

 Dengan gembira, aku pun terbang dan hinggap di tepi wadah berisi air. 

Alhamdullilah.....kerongkonganku yang kering kini terasa segar kembali. Aku pun 

mengucapkan terima kasih atas kebaikan kambing-kambing itu padaku. “Cuit, cuit, 

cuit...,’’ kataku. “Mbeeeeek....,” balas para kambing. 

 Rasa hausku telah hilang, tetapi aku memutuskan untuk bermain dulu di padang 

rumput itu.“Jadi, penggembala kecil itu bernama Abdullah bin Mas’ud?” tanyaku. 

“Benar. Tapi, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Mas’ud,” jawab kambing yang tadi 

menawariku minum. 



 “Apakah kalian semua adalah kambing-kambing milik Ibnu Mas’ud?” tanyaku 

lagi. “Bukan. Kami adalah milik majikannya. “Meski bukan kambing miliknya, Ibnu 

Mas’ud selalu merawat dan mengembalakan kami dengan penuh kasih sayang,” kata 

kambing yang lain. 

   

 Aku memperhatikan Ibnu Mas’ud yang sedang sibuk mengurusi kambing-

kambing. “Ia anak yang baik dan rajin bekerja. Majikannya pasti sangat senang 

mempunyai seorang gembala sepertinya,” gumamku. Di kejauhan, tampak dua orang 

lelaki sedang berjalan ke arah kami.  

 “Siapa mereka?” tanyaku. “Itu adalah Rasulullah Saw. Beliau adalah tetangga 

majikan kami, Uqbah bin Abi Mu’it. Lelaki yang satunya lagi adalah Abu Bakar, 

sahabat Rasulullah Saw.” Aku mengangguk-angguk. “Oh, begitu.....” 

 Rasulullah Saw. dan Abu Bakar mendatangi Ibnu Mas’ud. Mereka kehausan dan 

bermaksud meminta susu kambing pada Ibnu Mas’ud.“Wahai Ibnu Mas’ud. Adakah 

di antara kambing-kambingmu yang sudah menghasilkan susu? Apakah kami boleh 

meminta susunya?” 



   

 “Ada tuan. Tapi kambing-kambing ini milik majikanku. Begitu pula susunya. 

Aku tidak bisa membirikannya kepada tuan tanpa izin dari majikanku,” kata Ibnu 

Mas’ud. 

 Subhanallah.......Kejujuran pengembala kecil bernama Ibnu Mas’ud ini sangat 

mengagumkan. Ia tidak mau memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Kulihat 

Rasulullah Saw.dan Abu Bakar tersenyum mendengar perkataan Ibnu Mas’ud. 

Kekaguman akan kejujuran Ibnu Mas’ud tampak jelas di wajah mereka. Meski saat 

itu belum masuk Islam, Ibnu Mas’ud telah menunjukkan kejujuran dan kebersihan 

hati yang luar biasa. Rasulullah Saw. kemudian mengambil seekor anak kambing 

betina yang belum dapat mengeluarkan susu. 

 “Bismillah...,” kata Rasullah sambil mengusap-usap kambing tersebut. Mukjizat 

pun terjadi. Air susu memancar deras dari kambing betina tersebut. Ibnu Mas’ud 

terperangah menyaksikan kejadian yang terjadi di depan matanya. Seketika itu, ia 

menjadi sangat tertarik untuk belajar ilmu dari Rasulullah Saw. 

 “Tuan, tolong ajari aku beberapa ayat Al-Qur’an”, pinta Ibnu Mas’ud. Rasulullah 

Saw. tersenyum mendengar permintaan Ibnu Mas’ud. Dengan senang hati, beliau 

mengajrkan Islam dan ayat-ayat Al-Qur’an kepada penggembala kecil itu.  

 

 

 

 

 



Gambar Kegiatan Pembelajaran Pre-Test 

 Kegiatan awal pembelajaran 

 

 Menjelaskan pembelajaran materi cerita anak 

 



 

 

 Mengamati serta menilai keterampilan awal membaca siswa 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar Kegiatan Pembelajaran Post-Test 

 Penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


