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Abstract 

 

 
Sudono NIM S 200 100 013, 2010. Language Assessment Master study program. The 

study, entitled Paragraph Writing Skills Improvement through Technical Co-operative 
Approach CIRC  at Junior High School Students grade VII of SMP N 2 Wedarijaksa- Pati 
academic year 2011 - 2012 has a formulation of the problem: (1) Whether through CIRC 
techniques can increase the activity of writing a paragraph to the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa ? Whether through CIRC techniques can enhance students' ability to write a 
paragraph on SMP Negeri 2 Wedarijaksa? The purpose of this study were (1) to increase the 
activity of writing a paragraph to the students of SMP Negeri 2 Wedarijaksa through CIRC 
techniques, (2) to improve writing skills paragraph of the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa through CIRC techniques. This type of research is a qualitative research that 
addresses learning among students write a paragraph on the students of SMP Negeri 2 
Wedarijaksa-Pati. Data collection techniques used, namely: (1) observation, (2) interviews, 
and (3) testing capabilities. Sources of data obtained from (1) active students in the learning 
process of writing paragraphs, (2) the results of students' skills in writing paragraphs 
through CIRC techniques, (3) the ability of teachers to provide learning material to write a 
paragraph to CIRC techniques, and other information obtained from Indonesian subject 
teacher, principal, and collaborator. The data collected was then analyzed using analytical 
methods descriptive percentage. Qualitative data in the form of data about students' 
creativity and motivation learning’s student  in writing a paragraph taken from observation 
and interview, both cycle one and cycle two during the learning process takes place and 
then draw conclusions. The results of this study (1) active learning of students in paragraph 
writing skills will improve, and (2) the ability of students in learning the skills to write a 
paragraph using the techniques of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
with a proven 80% of students gain value 79 over the KKM in SMP Negeri 2 Wedarijaksa at 
71. 
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Pendahuluan 

Pendidikan bahasa menjadi bagian yang tak terpisahkan, dari pendidikan secara 

umum di semua aspek ilmu pengetahuan.Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa pada 

dasarnya ilmu pengetahuan diperoleh dengan menggunakan bahasa sebagai 

perantaranya.Sejak dunia dihuni oleh manusia, hampir di setiap kehidupan tidak 

pernah lepas dari kenyataan berbahasa.Itulah yang menyebabkan para ilmuwan 

bahasa senantiasa belajar dan meneliti untuk perkembangan bahasa secara 

berkesinambungan. 

Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah sering menjadi problematik yang 

dihadapi oleh siswa, bahkan guru. Persoalan ini tentu tidak serta merta terjadi pada 

semua siswa, namun menjadi bagian penting dari siswa lain dalam proses 

pembelajaran di sekolah.  

Kebiasaan yang sering terjadi karena cara belajar yang dilakukan oleh siswa 

cenderung lebih suka menghafal. Siswa lebih banyak pasif, kurang inovatif, selalu 

menerima apa adanya pengetahuan yang diberikan oleh guru tanpa banyak bertanya 

tentang pelajaran walaupun tidak paham. Minimnya gagasan membuat mereka pasif 

dan takut menyampaikan pendapat, sehingga yang terjadi pembelajaran di kelas 

kurang “ menggairahkan “. 

SMP Negeri 2 Wedarijaksa merupakan sekolah pinggiran yang muridnya 

diperoleh dari berbagai daerah di sekitar sekolah itu. Kondisi sekolah yang kurang 

strategis inilah yang membuat siswa lain yang merasa pandai dan mampu dari segi 

finansial untuk mencari sekolah yang lebih paforit. Siswa yang sekolah di sini 



 

merupakan siswa yang kurang dalam akademik, sehingga perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam pelajaran. 

Kenyataan yang ada di dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 

Wedarijaksa terbukti masih banyak siswa yang tidak mampu menulis paragraf secara 

baik. Pengertian baik di sini menyaran kepada ketentuan yang mendasarkan pada 

pemahaman sebuah paragraf dilihat dari persyaratan pembuatan paragraphyang 

meliputi :kesatuan, koherensi, dan perkembangan paragraf. Kemampuan menulis 

paragraf pada siswa di tingkat SMP memang belum sepenuhnya diajarkan secara 

mendalam, namun hal itu setidaknya menjadi permasalahan yang perlu ada 

penanganan secara spesifik. Dengan penguasaan paragraf secara baik akan membantu 

siswa untuk memahami materi pelajaran yang lain. 

Materi menulis paragraf diajarkan pada Kelas VII Semester 2, yaitu “ 

Menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca “. Walaupun materi yang 

diajarkan mengenai aspek membaca, namun hal itu juga tidak lepas aspek 

menulis.Dalam pembelajaran ini bisa dikembangkan ke dalam aspek menulis, 

sehingga siswa tidak hanya sekadar membaca dan menemukan kalimat utama dalam 

paragraf, tetapi juga sekaligus mampu menulis paragraf. 

Kemampuan membaca tidak bisa dilepaskan dari kemampuan menulis. 

Artinya, antara membaca dan menulis ibarat dua sisi mata uang, antara yang satu 

dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, saling menunjang peran dan fungsinya 

masing-masing. Smith dalam Kuncoro (2009 : 3) menyatakan “membaca 

tanpamenulis, ibarat memiliki harta dibiarkan menumpuk tanpa dimanfaatkan. 



 

Menulistanpa membaca, ibarat mengeduk air dari sumur kering. Tidak membaca dan 

tidak menulis, ibarat orang tak berharta  jatuh ke dalam sumur penuh air”. 

Rendahnya siswa dalam kemampuan keterampilan menulis disebabkan oleh 

beberapa faktor. Antara lain : (1) karena masih rendahnya budaya menulis di 

lingkungan sekolah, (2) siswa kurang mampu mengorganisasikan gagasan/ide, (3) 

kurang mampu menyusun kalimat efektif, serta (4) belum mampu menentukan pilihan 

kata dan ejaan secara tepat. Sebagian besar siswa masih belum mampu menguasai 

baca tulis secara baik.Dalam membaca dan menulis saja masih mengeja, sehingga 

perlu ada penanganan secara terus-menerus. 

Persoalannya sekarang adalah Apakah melalui teknik CIRC dapat 

meningkatkan keaktifan menulis paragraf pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa-

Pati?Apakah melalui teknik CIRC dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf 

pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa-Pati ? 

Salah satu usaha untuk mengatasi masalah terebut adalah dengan melakukan 

penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan metode pembelajaran kooperatif 

teknik Cooperative Integrate Reading and Composition ( CIRC – Mengarang dan 

Membaca Terintegrasi yang Kooperatif ). Metode ini menggunakan sistem 

pembelajaran kooperatif dengan praktik-praktik lainnya yang langsung tertuju pada 

isu mengenai metode pengajaran dan kontennya, termasuk juga pengaturan kelas. 

Dasar pemikiran ini perlu diterapkan pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa untuk 

mengadaptasikan pola mengajar guru seperti yang selama ini diterapkan ( individual ) 

diubah dengan cara pengelompokan, khususnya pengajaran menulis paragraf. 



 

Indikator keberhasilan penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu (a) 

peningkatan keaktifan siswa menulis paragraf, dan (b) peningkatan keberhasilan 

pembelajaran siswa dalam menulis paragraf.Peningkatan siswa dalam menulis 

paragraf dengan teknik CIRC diharapkan mampu mendongkrak prestasi siswa dan 

mampu mencapai 80%. Artinya, kalau selama ini siswa kurang mampu dalam 

menulis paragraf dan hanya memperoleh prosentase kurang dari 50%, dengan rata-

rata belum mencapai KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 71, maka secara 

bertahap dengan menggunakan teknik ini harus lebih meningkat dari sebelumnya. 

Dengan demikian, secara umum keberhasilan pembelajaran siswa dalam aspek 

menulis akan meningkat pula melalui tindakan Siklus I dan Sikuls II. 

Aspek yang dinilai dari pembelajaran menulis paragraf adalah bahasa yang 

baik dan benar dengan difokuskan pada diksi, kepaduan bentuk dan makna, ketepatan 

ejaan, serta keefektifan kalimat.Wujud paragraf berupa kumpulan beberapa kalimat, 

namun harus membentuk sebuah gagasan atau ide pokok yang ada dalam setiap 

paragraf.   

Berdasarkan urian di atas, penelitiani ini memiliki tujuan (1) Untuk 

meningkatkan keaktifan menulis paragraf pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa 

melalui teknik CIRC, dan (2) Untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf 

pada siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa melalui teknik CIRC.  

Tinjauan pustaka memberikan pemaparan tentang penelitian yang telah 

dilakukan para peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk 

mengetahui keaslian sebuah karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan judul yang diteliti yaitu: (1)penelitian yang dilakukan oleh Sri Rukamsi 

(2009)  dengan judul tesisnya ”Keterampilan Menulis Teks Pidato dengan Model 

Pembelajaran Sinektiks SD N 03 Jaten Kabupaten Karanganyar”, (2) Penelitian 



 

Tanya Santangelo dari Department of Education at Arcadia University dan Natalie G. 

Olinghouse dari Department of Educational Psychology at the University of 

Connecticut,  (2009) Colorado yang berjudul “Effective Writing Instruction for 

Students Who Have Writing Difficulties”, (3) Salem Saleh Khalaf Ibnian (2010) 

Faculty of Arts, Middle East University for Graduate Studies, Amman,  Jordan, 

dengan penelitiannya yang berjudul “The Effect of Using the Story- Mapping 

Technique on Developing Tenth Grade Students’ Short Story Writing Skills in EFL”, 

(4) ) Penelitian Mohammad Reza Javaherbakhsh (2010) dari Science and Research 

Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran yang berjudul “The Impact of Self-

Assessment on Iranian EFL Learners’ Writing Skill”, dan (5) )Penelitian Xinyu Qian 

(2010) dari School of Foreign Languages, Jiangsu University Zhenjiang 212013, 

China yang berjudul “A Balanced Approach to the Teaching of Intermediate-Level 

Writing Skills to EFL Students”. 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

pada siswa kelas VII E di SMP Negeri 2 Wedarijaksa-Pati. Peneliti memilih siswa 

kelas VII E ini karena sebagian banyak di sekolah ini siswa kurang memahami secara 

baik bagaimana menulis paragraf. Peneliti sekaligus sebagai guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia tahu betul kondisi siswa, sehingga memungkinkan untuk melakukan 

penelitian dengan tujuan agar proses pembelajaran keterampilan menulis dapat lebih 

meningkat, dan hasil penelitain ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk guru 

yang lain dalam mengajar. Waktu yang ditempuh dalam penelitian ini selama 6 bulan, 

terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2012 pada semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012.  

 Obyek penelitian ini terfokus pada siswa kelas VII E SMP Negeri 2 

Wedarijaksa-Pati yang berjumlah 29 anak, terdiri dari 18 laki-laki dan 11 perempuan. 



 

Dipilihnya kelas tersebut karena penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan 

tujuan utamanya adalah mencari dan menemukan cara mengajar keterampilan 

menulis dengan menggunakan teknik CIRC. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

antara lain: (1) siswa dapat lebih aktif dalam menulis paragraf, dan (2) kemampuan 

siswa dalam menulis paragraf lebih meningkat.   

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: (1) keaktifan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis paragraaf di kelas, (2) 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf melalui teknik CIRC, dan (3) kemampuan 

guru dalam menyajikan materi pembelajaran menulis paragraf. Sumber data berasal 

dari: (1) siswa sebagai subyek penelitian, (2) guru mata pelajaran di kelas VII E, 

kepala sekolah sebagai supervisor, (3) kolaborator kedua sebagai teman sejawat, (4) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (5) hasil menulis paragraf oleh siswa 

dan daftar penilaiannya. 

 Untuk melengkapi data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan tes kemampuan. Sementara alat yang dipergunakan 

berupa soal tes dalam bentuk uraian ( essay ) yang berkaitan dengan menulis 

paragraf.  

 Untuk memperoleh reliabilitas dan keakuratan data perlu dilakukan uji 

validitas dengan menggunakan beberapa teknik. Data dapat dinyatakan valid apabila 

instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Adapun teknik 

yang digunakan: (1) triangulasi, dengan membandingkan dan mengecek kembali 

informasi yang diperoleh sejak awal sebelum penelitian dimulai, sampai pada akhir 

penelitian dengan alat dan waktu yang berbeda. Selain itu, triangulasi dilakukan 



 

menggunakan sumber, metode, dan teori yang berbeda, (2) pemeriksaan teman 

sejawat melalui diskusi, dan (3) refleksi. 

 Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Triangulasi 

digunakan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam kegiatan 

menulis paragraf serta faktor-faktor penyebabnya. Langkah yang ditempuh dengan 

teknik triangulasi antara lain: (1) memberikan tes menulis paragraf kepada siswa, 

kemudian dianalisis hasil tes tersebut dengan menganalisis kesalahan yang mungkin 

masih dilakukan oleh siswa, (2) melakukan wawancara dengan guru untuk 

mengetahui pendapat guru mengenai hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam 

menulis paragraf, sarana pembelajaran yang digunakan, teknik yang digunakan guru 

dalam mengajar, penilaian yang dilakukan guru, dan sebagainya.  

 Validasi dalam penelitian ini berupa data-data yang menunjukkan hasil proses 

pembelajaran berupa nilai kuantitatif. Hasil dari data tersebut dianalisis berdasarkan 

nilai sebelum dan sesudah penelitian tindakan dilakukan melalui siklus satu dan 

siklus dua. Nilai dari hasil pembelajaran pada tiap siklus tersebut dibandingkan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil pembelajaran yang dicapai setelah 

teknik CIRC diterapkan. Data dianalisis secara kuantitatif untuk diperoleh 

kevalidasian. Hasil validasi berupa prosentase nilai rata-rata.Selain itu, validasi data 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keaktifan dan kemaampuan siswa dalam 

pembelajaran menulis paragraf dengan teknik CIRC. 

 Data yang divalidasi berupa (1) data hasil belajar dengan materi 

mengembangkan gagasan utama ke dalam paragraf. Aspek yang dinilai: (a) 



 

ketepaataan diksi, (b) kepaduan paragraf, (c) ketepataan ejaan, dan (d) keefektifan 

kalimat;  (2) data proses pembelajaran melalui obeservasi dan wawancara dengan 

menggunakaan lembar observasi dan lembar wawancara, dan (3) data hasil 

pengamataan kolaborator berupa keaktifan siswa dan kompetensi guru dalam 

pembelajaraan keterampilan menulis paragraf dengan teknik CIRC. 

 Analisis data yang digunakan dengan menggunakan data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh dari prestasi belajar siswa dari nilai setelah tindakan 

dilakukan, baik siklus satu maupun siklus dua. Data diolah dengan menggunakan 

metode analisis deskreptif presentase. Data kualitatif berupa data tentang kreatifitas 

dan motivasi belajar siswa dalam menulis paragraf yang diambil dari pengamatan dan 

wawancaraselama proses pembelajaran berlangsung. 

Cara yang digunakan untuk menganalisis data: 

(1) Prosedur analisis deskriptif berupa:(a) hasil belajar siswa dianalisis dengan 

analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan nilai tes antarsiklus maupun 

dengan indikator kinerja, (b) observasi maupun wawancara dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap 

siklus dengan indikator kinerja nilai rata-rata ulangan harian menulis paragraf 

minimal 71 sesuai dengan KKM SMP Negeri 2 Wedarijaksa tahun 2011/2012. 

(2) Pemaknaan hasil analisis dan kriteria keberhasilan menulis paragraf dengan teknik 

CIRC. Adapun indikator keberhasilan ditandai dengan; (a) nilai siswa dalam 

menulis paragraf naik, dari rata-rata 62 menjadi 79 dengan prosentase dalam satu 

kelas mencapai 80%, (b) siswa merasa senang dan tertarik menulis ( paragraf ), 

(c) kreativitas siswa mulai nampak, dibuktikan dengan hasil kerja menulis 



 

paragraf ditinjau dari aspek kebahasaan, diksi, kepaduan bentuk dan makna, serta 

keefektifan kalimat. 

Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini diperlukan tolok ukur berupa 

indikator kinerja, yaitu: (1) peningkatan keaktifan siswa, yang ditandai dengan 

meningkatnya aktifitas siswa dalam menulis paragraf dengan menggunakan teknik 

CIRC, serta dibuktikan lebih dari 80% siswa aktif dan rajin mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf, (2) peningkatan kemampuan menulis paragraf secara baik, yang 

ditandai dengan hasil menulis paragraf yang lebih bermakna. Kebermaknaan itu bisa 

ditunjukkan dengan melihat hasil siswa dalam menulis paragraf sudah memenuhi 

syarat pembentukan paragraf : diksi secara tepat, adanya kepaduan paragraf yang 

saling berhubungan ( kepaduan bentuk maupun isi ), ejaan, serta keefektifan kalimat 

secara baik dan benar, dan (3) peningkatan pemerolehan hasil menulis paragraf rata-

rata siswa memperoleh nilai di atas 72, dibandingkan dengan kondisi awal sebelum 

teknik CIRC diterapkan yang hanya memperoleh nilai rendah di bawah KKM 

(sebesar 71). 

 Posedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap : 

(1) Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, tindakan yang dilakukan oleh peneliti antara lain : 

menemukan masalah yang akan diteliti berupa siswa kelas VII E yang kurang 

mampu dalam menulis paragraf. Ketidakmampuan siswa di kelas tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor: ( a) guru masih monoton ( model  ceramah ) 

dalam menerangkan, (b) siswa tidak terbiasa menuangkan gagasan melalui 



 

materi menulis, (c) siswa kurang aktif dalam pelajaran menulis, dan (d) nilai 

aspek menulis masih rendah dengan dibuktikan hasil ulangan. 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya 

pemecahan masalah dengan melakukan penelitian tindakan di kelas dengan 

mengacu pada rancangan pembelajaran yang telah tersusun sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan melalui dua siklus, yaitu Sikuls I dan 

Siklus II dengan tiga pertemuan.  

Pertemuan pertama Siklus I, menentukan gagasan utama dan gagasan penjelas 

melalui teknik CIRC. Langkah kedua Siklus II mengembangkan gagasan pokok 

dan gagasan penjelas menjadi paragraf. Penulisan gagasan utama oleh siswa, 

berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan oleh guru. Artinya, guru 

menentukan ide pokok terlebih dahulu untuk kemudian dibuat menjadi  gagasan 

utama. Selanjutnya, berdasarkan gagasan utama tersebut diuraikan ke dalam 

gagasan penjelas. 

(2) Pelaksanaan 

  Tahap pelaksanaan ini terdiri dari: (a) pendahuluan, (b) kegiatan inti, dan (c) 

kegiatan akhir dan refleksi.Pada tahap awal, siswa dalam kelas dibuat menjadi 

beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan sebuah ide 

pokok yang sudah ditentukan oleh guru untuk kemudian dibuat menjadi kalimat 

utama. Dari ide pokok yang sudah dibuat menjadi kalimat utama, selanjutnya 

masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempersiapkan satu kalimat 

penjelas. Jumlah kalimat penjelas disesuaikan dengan jumlah siswa dalam 

kelompok tersebut. Selanjutnya, semua siswa menulis kalimat penjelas sesuai 



 

dengan urutannya. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah paragraf yang ditulis 

secara terintegrasi dalam sebuah kelompok. 

Dari pengalaman menulis paragraf secara kelompok terintegrasi, kemudian 

dijadikan acuan untuk menulis paragraf yang dilakukan oleh siswa secara 

mandiri ( individu ). Langkah yang ditempuh juga samaseperti dalam menulis 

paragraf secara kelompok terintegrasi, hanya bedanya dalam menulis mandiri 

setiap gagasan yang ada dilakukan sendiri tanpa melibatkan teman yang lain. 

Mulai dari membuat kalimat utama sampai pada pengembangan ke dalam 

kalimat penjelas. 

(3) Evaluasi dan refleksi 

Dari hasil kegiatan menulis kemudian ditindaklanjuti dengan evaluasi dan 

refleksi untuk memberi makna, menerangkan, dan menyimpulkan hasil yang 

didasarkan pada Siklus I. Apabila pada Siklus I ini masih kurang sesuai dengan 

hasil yang maksimal, maka perlu ditidaklanjuti pada Siklus II, begitu seterusnya 

sampai pada proses pembelajaran berhasil secara maksimal. 

 

Pembahasan 

  Pembelajaran keterampilan menulis paragraf yang dilakukan oleh siswa 

selama ini masih mengalami kesulitan.Selama ini siswa lebih tertarik dengan 

metode pembelajaran yang bersifat tradisional, sehingga hasilnya dirasa kurang 

maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain minat belajar siswa 

rendah. Alasan ini mungkin bisa diterima karena realitas kondisi siswa berangkat 

dari kemampuan secara kognitif yang rendah pula.Sebagian besar siswa yang 



 

belajar di SMP Negeri 2 Wedarijaksa adalah mereka yang tidak diterima di sekolah-

sekolah lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi. 

Alasan lain yang menyebabkan pembelajaran menulis rendah karena peran 

guru lebih mendominasi dalam mengajar. Siswa lebih banyak menerima pelajaran 

secara “teks book”, artinya siswa hanya menerima pelajaran tanpa memiliki daya 

kreativitas.Siswa masih merasa malu untuk menyampaikan pendapat melalui 

tulisan.Di samping itu, peran orang tua (melalui pantauan belajar) dalam 

peningkatan pembelajaran keterampilan menulis kepada anaknya masih kurang. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, setelah dilakukan tindakan, maka 

penelitian ini menemukan dua hal, yaitu: (1) terjadi peningkatan keaktifan siswa 

SMP Negeri 2 Wedarijaksa  dalam pembelajaran menulis paragraf melalui teknik 

CIRC, dan (2) ada peningkatan kemampuan menulis paragraf pada siswa SMP 

Negeri 2 Wedarijaksa dalam pembelajaran menulis melalui teknik CIRC.   

Melalui penelitian tindakan ini, proses pembelajaran keterampilan menulis 

mulai ada perubahan.Perubahan ini bisa dilihat pada Siklus I dengan meningkatnya 

kemampuan siswa di dalam pembelajaran menulis paragraf rata-rata sebesar 

79.Siswa lebih tertarik pada pembelajaran menulis paragraf dengan teknik CIRC 

daripada dengan teknik tradisional.Siswa menganggap bahwa pembelajaran 

dengan teknik CIRC seperti belajar sambil bermain, namun hasil yang diperoleh 

lebih maksimal. 

Deskripsi tentang pembelajaran keterampilan menulis di kelas VII SMP Negeri 

2 Wedarijaksa, Pati meliputi 3 permasalahan. Ketiga permasalahan itu adalah ; (1) 

pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis, (2) kesulitan yang dihadapi siswa 



 

dalam pembelajaran keterampilan menulis, dan (3) upaya mengatasi kesulitan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis. Adapun deskripsi pembelajaran tersebut akan 

dipaparkan seperti di bawah ini. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Menuslis 

 Pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Wedarijaksa selama ini 

berjalan dengan baik dan lancar.Namun pada pembelajaran keterampilan menulis 

hasilnya belum maksimal. Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa indikator, 

antara lain: (1) guru kurang terbiasa mengajarkan menulis pada siswa, (2) guru 

masih mendominasi dalam pembelajaran ( metode ceramah ), (3) siswa kurang 

aktif dalam kegiatan pembelajaran menulis, (4) selama ini belum ada upaya 

untuk mengubah pola mengajar di dalam kelas. 

Kondisi yang demikian membuat siswa tidak berpikir kritis dan kreatif 

dengan menuangkan gagasaan melalui bentuk tulisan. Siswa lebih suka belajar “ 

tex book”, artinya, lebih bersifat menerima apa adanya pelajaran dari guru dalam 

bentuk hafalan. Dengan demikian, perlu adanya perubahan dalam proses 

pembelajaran terutama keterampilan menulis. 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis perlu dipersiapkan dengan 

melakukan perencanaan yang maksimal. Dalam hal perencanaan pembelajaran 

menulis yang perlu dipersiapkan oleh guru antara lain berupa perangkat 

pembelajaran yang meliputi: (1) pemahaman guru mengenai kurikulum, (2) 

menguasai bahan ajar, (3) memahami program pengajaran, (4) melaksanakan 

program pengajaraan, (5) memahami program evaluasi pengajaran dan hasil 

belajar pengajar yang telah dilaksanakan. 



 

Dengan perencanaan pembelajaraan yang maksimal, maka tujuan 

pembelajaraan akan tercapai secara maksimal pula. Perencanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia meliputi: (1) Rencana Minggu efektif, (2) program tahunan, (3) 

program semester, (4) pemetaan materi, (5) silabus, (6) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ( RPP ), dan program evaluasi. 

2. Hasil Pembelajaran Keterampilan Menulis Siswa 

Hasil pembelajaran keterampilan menulis dapat dilihat dari belajar siswa di 

kelas yang materinya terdiri dari: (1) pokok-pokok materi sesuai dengan KD, (2) 

hasil tulisan siswa, dan (3) analisis terhadap hail belajar siswa. Dalam hal ini 

pembelajaran keterampilan menulis berdasarkan kompetensi dasar (KD) yang 

sesuai, yaitu “ menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca “. Di awal 

sudah dijelaskan bahwa dipilihnya KD ini karena mengingat banyak siswa yang 

mengalami kesulitan di dalam pembelajaran menulis, terutama menulis 

paragraf.Dalam KD ini memang aspeknya “membaca”, tetapi dalam penelitian 

dikaitkan dengan aspek “menulis”, sehingga kedua aspek tersebut diintegrasikan. 

Di atas sudah dijelaskan bahwa menulis paragraf perlu memperhatikan 

beberapa syarat. Syarat tersebut adalah:(1) diksi, (2) ejaan, (3) keefektifan 

kalimat, (4) kesatuan gagasan, (5) kepaduan, (6) kelogisan, (7) kehemtan, dan (8) 

penekanan. Bila dalam menulis paragraf sudah memperhatikan beberapa syarat 

tersebut, maka hasil yang diperoleh akan maksimal. 

Berikut kutipan sesuai dengan aslinya hasil pembelajaran menulis 

paragraf siswa.secara berkelompok dan individu dengan menggunakan teknik 

CIRC. 



 

(3) Hasil menulis oleh siswa kelas VII E dalam pembelajaran menulis paragraf 

dengan menggunakan teknik CIRC secara berkelompok. 

Hasil menulis paragraf(1) oleh siswa bernama: Alim Muayyanah, Ika Santi 

K., Apriliyanti, Yunia Puji 

P., Putri Indah  

 

Ide pokok yang diberikan oleh guru : siswa masih banyak yang 

membolos sekolah. 

Kalimat utama yang ditulis siswa : Di sekolah-sekolah 

banyakdijumpai siswa yang 

membolos saat pelajaran 

berlangsung 

 

 Di sekolah-sekolah banyak dijumpai siswa yang membolos saat 

pelajaran berlangsung.Hal itu, disebabkan siswa yang kurang menyukai 

pelajaran tersebut.Selain itu juga, pergaulan bebas juga sangat berpengaruh 

pada sikap atau kepribadian siswa.Selain disebabkan hal itu, kurangnya 

perhatian orang tua kepada anaknya menyebabkan anak itumenjadi sulit 

diatur.Atau mungkin anak itu diancam oleh temannya, sehingga dia takut 

dan mengikuti semua perkataannya, maka dari itu, lingkungan keluarga, 

masyarakat, teman sebaya sangat berpengaruh pada perilaku anak itu. 

 

Hasil menulis paragraf(2) siswa bernama :Nurul Ariadika, Wahyu Tri 

M., Taufik Kurrahman, 

Bayu Nur K., Teguh 

Setyawan, Umbar Setiawan 

 

Ide pokok yang diberikan  oleh guru :Masih banyak siswa yang 

datang terlambat. 

Kalimat utama yang ditulis siswa :Masih banyak siswa yang 

datang terlambat. 

 

 Masih banyak siswa SMP Negeri 2 Wedarijaka yang datang 

terlambat.Oleh karena itu anak-anak malas bangun pagi.Sering keluar 

malam sehingga bangunnya kesiangan.Sehingga Bapak-Ibu guru bersifat 

tegas menangani anak yang terlambat.Dan sering membuat Bapak-Ibu guru 

merasa kesal dan marah.Sehingga diberi hukuman dan APPS.Karena 

faktor-faktor itulah yang membuat siswa tidak naik kelas. 

 

Hasil menulis paragraf (3) siswa bernama : Endri Irawan, Abdul Wahid, 

Saiful Arifin, A. Bustomi, 

Raka N., Tegar Jatmiko 

 



 

Ide pokok yang diberika oleh guru : Siswa tidak disiplin dalam 

berpakaian. 

Kalimta utama yang ditulis oleh siswa : Ada beberapa siswa yang tidak 

disiplin dalam berpakaian. 

 

 Ada beberapa siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian. Terutama 

anak laki-laki, karna anak laki-laki susah diatur, dan bajunya kekecilan. 

Tetapi anak perempuan juga ada, tapi jarang.Tetapi paling banyak anak 

laki-laki yang tidak disiplin pada berpakaian. Karena terpengaruh budaya 

luar negri, karena siswa luar negri tidak sering memasukan bajunya dan di 

Indonesia pun banyak anak-anak yang meniru cara berpakaian sekolah 

yang tidak benar.Oleh karena itu anak SMP N2 WEDARIJAKSA banyak 

yang tidak mematuhi peraturan-peraturan sekolah, terutama saat berpakaian 

dan pola hidup disiplin harus di tentukan mulai sekarang. Sebab karena itu 

guru-guru harus memberikan contoh kepada muridnya yang baik agar 

nama SMP Negri 2 WEDARIJAKSA tidak terkenal nakalnya dan terkenal 

baik di masyarakat. 

 

Hasil menulis paragraf(4)  siswa bernama : Slamet Y., Ihan Karsa A., 

Fery A., Rahma H., Denny K., 

David Rudianto 

 

Ide pokok yang diberikan oleh guru : Rendahnya minat membaca di 

kalangan Siswa 

Kalimat utama yang ditulis oleh siswa : Rendahnya minat membaca di 

kalangan siswa SMP Negeri 2 

Wedarijaksa 

 

 Rendahnya minat membaca di kalangan siswa SMP Negeri 2 

Wedarijaksa.Rendahnya minat membaca disebabkan oleh kurangnya minat 

untuk belajar, siswa malas membaca.Siswa dalam membaca kurang teliti 

sehingga minat membaca rendah.Siswa malas belajar karena seringnya 

bermain game/ps. Rendahnya minat membaaca dikarenakaan siswa sering 

bepergian.Malasnya untuk membaca membuat perpustakaan sepi 

pengunjung.Untuk membuat minat membaca siswa meningkat dengan 

belajar kelompok. 

 

(4) Hasil menulis oleh siswa kelas VII E dalam pembelajaran menulis 

paragraf menggunakan teknik CIRC secara individu. 

Hasil menulis paragraf(1) oleh siswa bernama: Alim Muayyanah ( kelas 

VII E ) 



 

Ide pokok : Pentingnya siswa berkunjung ke perpustakaan. 

Kalimat utama : Di sekolah-sekolah baik di desa maupun di kota-kota 

besar terdapat perpustakaan. 

 

 Di SMP Negeri 2 Wedarijaksa diharuskan untuk merawat bunga di 

dalam pot.Merawat bunga dilakukan dengan beberapa, cara meliputi : 

penyiraman. Tujuan penyiraman agar bunganya tidak layu.Selain itu, 

pemupukan dilakukan agar tanah lebih subur. Apabila tanahnya subur 

daunnya pun lebih hijau, bunga akan tumbuh lebih tinggi. Kemudian, buah 

yang dihasilkan pun akan lebih memuaskan. 

 

 

Hasil menulis paragraf (2)siswa bernama :Ika Santi Karniawati ( VII E) 

Ide pokok : Siswa harus merawat bunga di dalam pot. 

Kalimat utama : Siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa diharuskan untuk 

merawat bunga setiap hari. 

 

 Siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa diharuskan untuk merawat bunga 

setiap hari.Hal itu bertujuan agar bunga tunbuh dengan subur.Selain itu, 

bunga terlihat indah.Jadi, pada saat SMP Negeri 2 Wedarijaksa kedatangan 

tamu kehormatan tidak membuat malu warga SMP Negeri 2 Wedarijaksa. 

 

Hasil menulis paragraf(3) oleh siswa bernama :Idayanti ( VII E) 

Ide pokok : Siswa perlu meningkat belajar membaca. 

Kalimat utama : Siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa perlu meningkatkan 

belajar membaca 

 

 Siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa perlu meningkatkan belajar 

membaca. Ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

belajar membaca. Anatar lain, siswa harus memanfaatkan jam kosong 

untuk belajar membaca. Siswa juga dapat belajar membaca buku di 

perpustakaan saat istirahat.Siswa harus belajar membaca cepat 200 kata per 

menit.Selain itu, siswa juga bisa meminjam buku di perpustakaan untuk 

belajar membaca.Hal yang terakhir adalah siswa harus belajar membaca 

dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 jam.Hal-hal inilah yang harus dilakukan 

siswa untuk meningkatkan belajar. 

 

 

Hasil menulis paragraph(4) oleh siswa bernama :Slamet Yulianto ( VII E ) 

Ide pokok : Siswa harus menjaga kebersihan kelas. 

Kalimat utama : Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Wedarijaksa selalu 

menjaga kebersihan kelas supaya kelas tetap bersih. 



 

 

 Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Wedarijaksa selalu menjaga kebersihan 

kelas supaya tetap bersih.Kebersihan sebagian dari iman.Karena itulah 

siswa SMP Negeri 2 Wedarijaksa membersihkan kelas setiap hari, agar 

imaan mereka tetap terjaga.Setiap membeli makanan, bungkusnya selalu 

dibuang di tempat sampah.Pada waktu siswa masuk kelas, sepatu harus 

dilepas. Pada saat siswa kelas lain mengotori kelas kita, kita harus 

membersihkan kembali.Selain itu, siswa harus membersihkaan kelas sesuai 

dengan jadwal. 

 

 

c. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

Kemampuan berbahasa Indonesia tidak hanya dilihat dari salah satu aspek 

saja, melainkan meliputi beberapa aspek. Bahasa Indonesia menekankan aspek 

keterampilan berbahasa , bukan pengetahuan berbahasa. Aspek keterampilan 

berbahasa meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.Dari 

keempat aspek tersebut, yang dianggap sulit oleh siswa adalah keterampilan 

menulis.Ada beberapa faktor yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis. Faktor tersebut adalah siswa: (a) kurang menguasai Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD), (b) kurang terbiasa/latihan menulis, dan (c) kurang 

membaca buku. 

Di dalam menulis paragraf masih banyak mengalami kesulitan, sehingga 

masih ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa.Kesalahan itu bisa dilihat 

dari pemakaian diksi yang tidak tepat, hubungan antarkalimat tidak padu, 

penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, dan kalimat 

yang tidak efektif seperti gambaran di bawah ini. 

 

 

 



 

No. 

teks 

Aspek Bentuk teks Seharusnya Ket. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Diksi 

 

 

 

 

 

 

Diksi 

-Masih banyak siswa 

SMP Negeri 2 

Wedarijaka yang 

datang terlambat. Oleh 

karena itu anak-anak 

malas bangun pagi. 

 

- Selain disebabkan hal 

itu, kurangnya 

perhatian orang tua 

kepada anaknya 

menyebabkan anak itu 

menjadi sulit diatur 

- Masih banyak siswa 

SMP Negeri 2 

Wedarijaka yang 

datang terlambat. Oleh 

karena itu, anak-anak 

malas bangun pagi. 

 

-Selain itu, penyebab 

siswa membolos 

karena kurangnya 

perhatian orang tua 

kepada anak, mereka 

sehingga sulit diatur. 

 

-kata 

penghubung “ 

oleh karena itu” 

tidak tepat 

ditulis setelah 

kalimat utama. 

 

- ada beberapa 

kata yang perlu 

diganti dengan 

kata yang lebih 

tepat. 

1 Tanda 

baca 

- Atau mungkin anak itu 

diancam oleh temannya, 

sehingga dia takut dan 

mengikuti semua 

perkataannya, maka dari 

itu, 

 

- Masih banyak siswa 

SMP Negeri 2 

Wedarijaaka yang datang 

terlambat. Oleh karena 

itu anak-anak malas 

bangun pagi. 

- Atau mungkin anak itu 

diancam oleh temannya, 

sehingga dia takut dan 

mengikuti semua 

perkataannya. Maka dari 

itu, … 

 

- Masih banyak siswa 

SMP Negeri 2 

Wedarijaaka yang datang 

terlambat. Oleh karena 

itu, anak-anak malas 

bangun pagi. 

 

- tanda baca titik 

(.)seharusnya 

ditulis sebelum 

kata 

penghubung ( 

maka dari itu ). 

 

- tanda baca 

koma (,) ditulis 

sebelum kata 

penghubung ( 

oleh karena itu )  

1 Kepaduan - Selain itu juga, 

pergaulan bebas juga 

sangat berpengaruh pada 

sikap atau kepribadian 

siswa . … 

- diganti kalimat lain 

yang sesuai dengan 

kalimat utama ( 

mendukung  

- uraian kalimat 

penjelas  tidak 

ada kepaduan 

makna dengan 

kalimat utama 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Kelimat 

efektif 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat 

- Di sekolah-sekolah 

banyak dijumpai siswa 

yang membolos saat 

pelajaran berlangsung. 

Hal itu, disebabkan 

siswa yang kurang 

menyukai pelajaran 

tersebut 

 

- Hal itu, disebabkan 

- Di sekolah tetentu 

masih banyak dijumpai 

siswa yang membolos 

pada saat pelajaran 

berlangsung. 

 

 

 

 

- Hal itu disebabkan 

- adanya kata 

“sekolah” yang 

diulang, dan 

diiikuti kata 

“banyak” 

 

 

 

 

- tidak perlu 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Efektif 

 

 

 

Kalimat 

efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat 

efektif 

siswa yang kurang 

menyukai pelajaran 

tersebut. 

 

- Terutama anak laki-laki, 

karena anak laki-laki 

susah diatur, dan 

bajunya kekecilan. 

Tetapi anak perempuan 

juga ada, tapi jarang. 

Tetapi paling banyak 

anak laki-laki yang 

tidak disiplin pada 

berpakaian. 

 

- Sebab karena itu guru-

guru harus 

memberikan contoh 

kepada muridnya yang 

baik agar nama SMP 

Negri 2 

WEDARIJAKSA tidak 

terkenal nakalnya dan 

terkenal baik di 

masyarakat. 

siswa kurang menyukai 

pelajaran tersebut. 

 

 

- Terutama anak laki-laki  

karena mereka susah 

diatur. Baju yang 

dipakai terlalu kecil. 

Walaupun ada anak 

perempuan yang tidak 

disiplin dalam 

berpakaian, tetapi 

paling banyak anak 

laki-laki 

 

- Oleh karena itu, guru-

guru harus 

memberikan contoh 

kepada muridnya yang 

baik agar nama SMP 

Negeri 2 Wedarijaksa 

tidak dikenal sebagai 

anak yang nakal di 

masyarakat. 

 

ditulis kata “ 

yang” 

 

 

- kata “anak 

laki-laki” 

diganti kata 

ganti dengan  

“mereka” 

 

 

 

 

 

 

- penggunaan 

kata yang 

berlebihan dan 

membingungkan 

pembaca karena 

multi makna 

 

 

d. Upaya mengatasi kesulitan dalam pembelajaran keterampilan menulis 

Kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran keterampilan menulis sudah 

dideskripsikan secara lengkap pada urai di atas.Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa dan catatan di lapangan saat observasi, ditemukan upaya untuk 

mengatasinya. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut 

antara lain: (1) selalu berlatih menulis, (2) biasakan berdiskusi dengan teman lain 

untuk mendapatkan masukan, (3)  meningkatkan kegiatan membaca dengan 

memaanfaatkan waktu luang, (4) sering melakukan kegiatan membaca, (5) 

menambah waktu untuk kegiatan menulis, baik di rumah maupun di sekolah, (6) 



 

banyak bertanya kepada orang yang tahu, (7) berteman dengan orang yang 

mempunyai kegemaran menulis.  

 Pada pelaksanaan Siklus I, pembelajaran sudah ada perubahan dibandingkan 

dengan Prasiklus.Demikian pula, pada Siklus II semakin tampak perubahan dalam 

keaktifaan dan kemampuan menulis paragraf. Kenyataan ini ditunjukkan dengan 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf lebih baik ( dari segi diksi, ejaan, 

kepaduan, keefektifan kalimat ), serta hasil ulangan menulis lebih dari KKM di 

SMP Negeri 2 Wedarijaksa. 

Dari proses pembelajaran melalui tindakan pada Siklus I dapat digambarkan 

hasil menulis paragraf tampak seperti tabel berikut. 

Tabel 1.  Hasil menulis paragraf siswa Siklus I 

 

Rentan Nilai Jumlah 

siswa yang 

memperoleh 

nilai 

Prosentase Kategori 

96-100 - - - 

86-95 2 orang 6,8 % kurang 

76-85 24 orang 82 % baik 

66-75 3 orang 10 % kurang 

 

Keterangan : 

96%-100% = sempurna 

86%-95%   = baik sekali 

76%-85%   = baik 

66%-75%   = cukup 

 

Tabel 2.  Data keaktifan dan kemampuan menulis siswa Silkus I 

 

Keaktifan dan kemampuan Siswa Siklus I 

( Jumlah siswa 29 orang ) 

Kategori 

Kategori Jumlah siswa % 

A 13 orang 44,%  baik 

B 11 orang 37 % baik 

 



 

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam menulis paragraf 

B = kemampuan siswa dalam menulis paragraph 

 

Tabel 3. Perbandingan rata-rata hasil kompetensi menulis pada Siklus I 

dibandingkan dengan pratindakan tampak pada grafik berikut. 

 

Kriteria 

Perolehan Nilai 

Prasiklus  

 
Siklus I 

 Frekuensi % Frekuensi % 

0-39   : sangat kurang - - - - 

40-54 : kurang - - - - 

55-69  : cukup 29 100 % 3 10 % 

70-84  : baik - - 24 82 % 

85-100 : sangat baik - - 2 6,8 % 

Jumlah siswa 29 - 29 - 

Nilai tertinggi 69 - 76 - 

Nilai terendah 58 - 58 - 

 62  79  

 

Dari proses pembelajaran melalui tindakan pada Siklus II dapat 

digambarkan hasil menulis paragraf tampak seperti tabel berikut. 

Tabel 4.  Hasil menulis paragraf siswa siklus II 

Rentan Nilai Jumlah siswa  Prosentase Kategori 

96-100 - - - 

86-95 7 orang 24 % Baik sekali 

76-85 20 orang 68,9 % Baik 

66-75 2 orang 6,8 % cukup 

 79,3   

Keterangan : 

96%-100% = sempurna 

86%-95%   = baik sekali 

76%-85%   = baik 

66%-75%   = cukup 

Tabel 5. Rata-rata keaktifan dan kemampuan menulis siswa Silkus II 

Keaktifan dan kemampuan Siswa Siklus II 

( Jumlah siswa 29 orang ) 

Kategori 

Kategori Jumlah siswa % 



 

A 14 48 % baik 

B 12 41 %  baik 

    

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam menulis paragraf 

B = kemampuan siswa dalam menulis paragraph 

 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran menulis paragraf pada  

Siklus II ini sudah tampak lebih maksimal dibandingkan dengan Siklus I. Data 

diperoleh dari hasil observasi secara langsung pada saat pembelajaran 

dilaksanakan di kelas. Data diambil dan dicatat oleh kolaborator dan 

disimpulkan bahwa keaktifan siswa mencapai 14 siswa ( 48%), sedangkan 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf sebanyak 12 siswa 

(41%).Perbandingan nilai rata-rata Siklus I dibandingkan dengan Siklus II 

tampak pada gambar berikut. 

Tabel 6. Perbandingan nilai rata-rata Siklus I dengan Siklus II 

 

Kriteria 

Perolehan Nilai 

Siklus I 

 
Siklus II 

 Frekuensi % Frekuensi % 

0-39   : sangat kurang - - - - 

40-54 : kurang - - - - 

55-69  : cukup 3 10 % 2 6,8 % 

70-84  : baik 24 82,7 % 20 68,9 % 

85-100 : sangat baik 2 6,8 % 7 24 % 

Jumlah siswa 29 - 29 - 

Nilai tertinggi 76 - 88 - 

Nilai terendah 58 - 58 - 

Rata-rata 79  79,3  

 

Hubungan dan perbandingan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rukamsi 

sangat mendukung penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran 



 

keterampilan menulis antara lain dengan membiasakan latihan menulis. Persamaan 

antara penelitian ini dengan hasil penelitian oleh Sri Rukamsi adalah untuk 

menjadikan siswa terampil dalam menulis, harus banyak melakukan latihan, 

sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini terlebih dahulu diawali dengan 

menulis kelompok, sebelum menulis secara individu. Keunikan keduanya antara lain, 

dalam memecahkan masalah senantiasa berpikir kreatif dengan menerapkan analogi 

atau bernalar, sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

Hasil penelitian Tanya Santangelo dan dan Natalie G. Olinghouse, sangat 

mendukung penelitian ini. Khususnya temuan yang menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan keterampilan menulis dilakukan dengan cara: (1) mengajarkan strategi 

penulisan, dan (2) mengajarkan tingkat kehalian kata, kalimat, dan paragraf. Hal ini 

sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan pembelajaran ketermpilan menulis,antara lain dengan latihan 

menulis dan meningkatkan kegiatan membaca.Selain itu, persamaan dari penelitian 

ini adalah untuk dapat menulis dengan baik diperlukan latihan dan praktik. Kata yang 

ditulis juga menggunakan diksi yang tepat, kalimat yang efektif, dan sering menulis 

paragraf. Sementara perbedaannya adalah kalau penelitian ini diawali dengan cara 

menulis berkelompok untuk selanjutnya ditulis secara individu, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tanya Sangelo dan Natalie G. Lionghouse tidak 

diawali dengan cara berkelompok. 

Penelitian tindakan ini sangat didukung oleh penelitian Salem Saleh Khalaf 

Ibnian dengan hasil temuannya yang menyatakan bahwa upaya-upaya untuk 



 

mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran keterampilan menulis antara lain dengan 

membiasakan latihan menulis dan meningkatkan kegiatan membaca.    

Hasil penelitian Mohammad Reza Javaherbakhsh sangat mendukung dan 

relevan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini yang didukung oleh hasil 

penelitian Mohammad Reza Javaherbakhshterdapat persamaan antara keduanya, yaitu 

upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan pembelajaran keterampilan menulis antara 

lain dengan membiasakan latihan menulis, berdiskusi dengan teman, dan bertanya 

kepada guru. 

Penelitian Xinyu Qian sangat mendukung penelitian tindakan ini.Hasil 

penelitian Xinyu Qian disimpulkan bahwa fokus perhatian dalam pembelajaran 

bahasa selalu didukung oleh keterampilan berbahasa lainnya, yaitu aspek membaca, 

menyimak, dan berbicara. Temuan hasil penelitian Xinyu Qian yang sama dengan 

penelitian ini adalah upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran 

keterampilan menulis antara lain dengan meningkatkan kegiatan menulis dan 

membaca.  

Kesimpulan 

Pembelajaran keterampian menulis paragraf di kelas VII E SMP Negeri 2 

Wedarijaksa, Kabupaten Pati, berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

dibuat oleh guru, siswa merasa senang. Dengan menggunakan teknik CIRC ( 

Cooperative Integrated Reading and Composition – Mengarang dan Membaca 

Terintegrasi yang Kooperatif ), dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran keterampilan menulis paragraph dandapat meningkatkan kemampuan 



 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis paragraf dengan rata-rata nilai 

sebesar 79. 
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