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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Dalam bab ini diuraikan teori-teori mengenai aspek-aspek yang diteliti 

berdasarkan pandangan para ahli. Sesuai dengan judul penelitian ini, aspek-aspek 

yang dibahas adalah: (1) tinjauan  tentang keterampilan menulis, (2) Tinjauan 

tentang model pembelajaran CIRC , (3) karakter toleransi (4) karakteristik anak 

sekolah dasar kelas IV. 

1. Tinjauan tentang Keterampilan Menulis 

a. Pengertian Menulis 

Menulis adalah kegiatan komunikasi atau berhubungan  berupa 

penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis 

sebagai alat atau mediannya. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai 

penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan dan pembaca atau  

audiance adalah sebagai penerima pesan Dalman, (2015:3). Brown (2010:335) 

mengungkapkan bahwa,  

Simply the graphic representation is mush like oral performance,the only 

difference, the only difference lying in graphic instead of auditory signals. 

Menulis merupakan bentuk representasi dari bahasa lain. Pengertian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki seseorang 

dalam menulis tidak sama dengan kompetensi yang diperlukan untuk berbicara. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Meredith K.S. dan Stele.J. L., (2011: 130) 

menulis  berarti seseorang terlibat dalam sebuah percakapan. Melalui percakapan 
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penulis yang sedang berkembang akan mulai melihat kekuatan dari tulisannya. 

Menulis adalah keterampilan yang harus dikembangkan oleh seseorang, karena 

dengan menulis seorang dapat menungkan ide, pikiran, perasaan,  dan gagasan 

terhadap orang lain tanpa berhadapan langsung atau tatap muka dengan orang lain 

tersebut. Hal senada menurut   Dalman, (2013:3) mengemukakan menulis 

merupakan  keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. 

Kemampuan yang diperlukan antara lain kemampuan berpikir teratur dan logis, 

kemampuan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas, dengan 

menggunakan bahasa yang efektif atau tepat sasaran, dan kemampuan 

menerapkan kaidah tata - tulis   dengan baik Zuchdi dan Budiasih, (2007:71). 

Kemampuan menulis adalah salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang 

bersifat produktif artinya kemampuan menghasilkan tulisan Zuchdi dan Budiasih, 

( 2007:72). Sementara menulis menurut Moore Hart, (2010:1) adalah 

mengkomunikasikan, merencanakan, memikirkan, membayangkan, mengikat-

ingat mengumpulkan informasi menilai  informasi atau menuangkan ide di dalam 

memori atau ingatan. 

Menulis adalah kegiatan komunikasi  yang berupa penyampaian pesan 

secara tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur,  

penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, media tulisan dan 

pembaca sebagai penerima pesan Suparno dan Yunus, (2008:135). 
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Menulis dapat diartikan suatu proses transformasi pemikiran dan ide 

menjadi bentuk-bentuk tulisan yang berwujud. Selain itu, banyak orang memilih 

menulis sebagai cara efektif dan efisien mengkomunikasikan informasi yang akan 

disampaikan dalam suatu cara seperti mengirim surat, surat bisnis dan informasi 

penting dalam produk suatu perusahaan. Menulis juga dapat diartikan suatu 

aktivitas seluruh otak untuk menyampaikan dan mengkomunikan tujuan pada 

pembaca dan menyajikannya pada selembar kertas Asih Siburian, (2013:33). 

Di antara empat keahlian berbahasa yang diajarkan di sekolah, menulis 

merupakan keahlian yang paling sulit untuk dipelajari. Menulis membutuhkan 

keahlian khusus termasuk kemampuan untuk mengungkapkan opini atau 

pemikiran si penulis dengan jelas dan efisien (Sa‟diah H, 2013:164). Hal senada  

juga diungkapkan oleh  (Aloesnita, 2012:23) bahwa menulis adalah keterampilan 

yang paling rumit, siswa mentransformasi opini mereka menjadi pernyataan 

tertulis. 

Keterampilan  menulis pada siswa dapat diperoleh melalui proses panjang. 

Sebelum pada tingkat terampil  menulis siswa harus mulai dari lambang-lambang 

bunyi untuk diingat sebagai dasar katerampilan menulis. Keterampilan menulis 

yang diperoleh pada tingkat permulaan ini akan menjadi dasar peningkatan dan 

pengembangan keterampilan siswa selanjutnya.Keterampilan meulis memiliki 

peran yang sangat penting dalam konteks penggunaan dan pembelajaran bahasa. 

Menulis merupakan keterampilan bahasa yang paling konkriit dan sistematis 

Durukan, (2010: 102). Semakin mahir keterampilan menulis seseorang, semakin 

sistematis penggunaan bahasa secara keseluruhan orang tersebut. Artinya,  dapat 
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berbicara, membaca, dan menyimak secara lebih akurat  dan efektif. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Suwarsih, (2013:106) bahwa keterampilan menulis 

sangat penting dan membuat komunikasi seseorang menjadi luar biasa. Menulis 

merupakan cara orang berekspresi. Dari sekian keterampilan berbahasa, membaca 

dan menulis merupakan keterampilan pertama yang harus dipelajari. Membaca 

dan menulis merupakan dua keterampilan bahasa dasar yang penting untuk 

dipelajari sejak memasuki fase awal pendidikan dasar. 

Di samping   pendapat tersebut,  Fachrudin, (1998:5) berpendapat bahwa 

keterampilan menulis merupakan keterampilan mengorganisasikan pikiran, ide 

atau gagasan, dan pengalaman dengan mempergunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar. Dalam hal ini, sebuah tulisan dikatakan baik apabila dikomunikasikan 

sesuai dengan tujuan dan situasi berbahasa, sedangkan tulisan dapat dikatakan 

benar apabila sesuai dengan tujuan dan situasi berbahasa, sedangkan tulisan dapat 

dikatakan benar apabila sesuai dengan aturan, norma, dan kaidah-kaidah bahasa 

yang berlaku atau sesuai EYD. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis adalah suatu kecakapan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya ke 

dalam bahasa tulis secara baik, cermat, dan tepat. 

b. Tujuan Menulis 

Tujuan  menulis ada beberapa macam. Menurut  Dalman  (2013 :24-25) 

menyebutkan tujuan menulis yaitu: 

(1)  tujuan penugasan (Assignmen Purpose), penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. 
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(2)  tujuan altruistik (Altruistic purpose), penulis bertujuan untuk menyenangkan 

para pembaca. 

(3)  tujuan persuasif (persuasive purpose) tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan 

para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 

(4)  tujuan informasi (Informational purpose) yakni tulisan yang bertujuan 

memberikan informasi 

(5)  tujuan pernyataan diri (self expresive  purpose) tulisan yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan pengarang kepada pembaca. 

(6)  tujuan kreatif (creative purpose) tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai 

artistik. 

(7)  tujuan pemecahan masalah (problem solving purpose), tulisan   yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah. 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan pendapat di atas adalah bahwa 

menulis mempunyai banyak tujuan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk  

orang lain. Tujuan untuk diri sendiri misalnya, bisa mengekspresikan tentang 

keberadaan dirinya. Tujuan utuk orang lain misalnya, bisa menympaikan sesuatu 

berdasarkan keingnan. 

 
c. Jenis-jenis Tulisan 

Banyak ahli yang membuat klasifikasi tulisan menjadi beberapa jenis. 

Menurut  Dalman, (2015: 93), jenis tulisan  ada lima, yaitu eksposisi (paparan),  

narasi (cerita),  deskripsi (lukisan), argumentasi, dan persuasi. Sementara menurut 
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Ismail Bt Syafini, (2010:400) menulis dibagi menjadi deskripsi, eksposisi, cerita, 

dan narasi. 

Menurut Dalman, (2015:94) menjelaskan jenis tulisan  tersebut masing - 

masing sebagai berikut. Tulisan  eksposisi adalah tulisan yang memaparkan 

pengetahuan dan pengalaman si penulis yang diperolehnya dari kajian putaka atau 

lapangan dengan tujuan untuk menambah wawasan si pembaca tentang suatu hal 

dapat bertambah. 

Tulisan argumentasi adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan atau 

membuktikan kepada pembaca agar menerima sesuatu kebenaran sehingga 

pembaca meyakini kebenaran itu. 

Tulisan narasi merupakan tulisan atau cerita yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk manusia dalam sebuah peristiwa 

atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu, juga di dalamnya terdapat tokoh 

yang menghadapi suatu konflik yang disusun secara sistematis. 

Jenis tulisan deskripsi adalah tulisan yang melukiskan atau menggambarkan 

suatu objek atau peritiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas sehingga pembaca 

seolah-olah turut merasakan atau mengalami langsung apa yang digambarkan oleh 

penulis. 

d. Karangan Deskripsi 

1. Pengertian Teks Deskripsi 

Ada berbagai definisi mengenai wacana deskripsi. Rahardi, (2009:166) yang 

menyatakan” wacana deskripsi disebut juga wacana lukisan, yakni melukiskan 
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atau menggambarkan apa saja yang dilihat di depan mata penulis atau berdasarkan 

indra penglihatan. 

Pendapat lain tulisan deskripsi menurut  Langan J, (2005: 170) adalah tulisan 

yang mendeskripsikan seseorang atau sesuatu menggunakan kata-kata kepada 

pembaca dengan sejelas dan senyata mungkin berdasarkan  pengamatan. Jika 

dibandingkan dengan jenis tulisan lainnya, sebuah tulisan deskriptif memerlukan 

detail menarik yang tajam. 

  Pendapat lain mengenai tulisan deskripsi menurut Prima Nurlaili A, 

(2013:11) adalah tlisan yang menggambarkan tentang seseorang, tempat, atau 

benda yang dapat membuat pembaca membayangkan apa yang sedang 

digambarkan. Tulisan deskripsi adalah suatu tulisan yang menggambarkan orang, 

tempat atau kejadian tertentu secara mendetail, (Asih Siburian, 2013;34). Hal ini 

senada dengan pendapat  Laue Sue, (2008:1) bahwa tulisan deskripsi 

menggambarkan kejadian, tempat, orang, atau pengalaman sesuatu secara detail. 

Tulisan deskripsi adalah tulisan yang merupakan suatu pengambaran 

secara jelas. Dengan demikian, pembaca akan merasa seolah – olah mereka 

melihat langsung atau menggalami seperti apa yang ada dalam tulisan. Tulisan 

deskripsi berusaha meyakinkan suatu objek sedemikin rupa sehingga pembaca 

seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Objek dapat berupa benda, 

pengalaman, orang, atau sesuatu yang dialami penulis. 

Pada tulisan deskripsi penulis memindahkan kesan-kesannya, 

memindahkan hasil observasiya dan perasaannya kepada para pembaca,  serta 

menampilkan sifat yang dapat diteliti pada objek tersebut. Sasaran yang ingin 
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dicapai dalam tulisan deskripsi adalah menciptakan imajinasi atau gambaran 

kepada para pembaca, seolah- olah mereka melihat sendiri objek tadi secara 

keseluruhan seperti yang dialami oleh penulisnya (Keraf, 2006 :97).  

Dalam penelitian ini difokuskan dalam penulisan tulisan deskripsi. Tujuan 

tulisan deskripsi adalah mengajak para pembaca menikmati, merasakan, memakai 

sebaik-baiknya objek, adegan kegiatan orang atau suasana hati yang telah dialami 

oleh penulis. Oleh karena itu, kualias yang dituntut oleh tulisan deskripsi adalah 

daya tangkap yang tajam dan kepandaian mempergunakan diksi yang memadai 

(Tarigan, 2013:52). Jadi tujuan tulisan deskripsi adalah membuat para pembaca 

ikut merasakan apa yang diserap penulis melalui pancaindra, sehingga pembaca 

dapat mengalami pengalaman langsung. Objek yang dideskripsikan bisa berupa 

sebuah pemandangan alam, jalan-jalan kota, tikus-tikus selokan, wajah seorang 

yang cantik, seseorang yang putus asa, alunan musik, gelegar guntur dan 

sebagainya. Pada tulisan deskripsi lebih memperhatikan pengembangan ide, 

koherensi, dan beberapa kalimat terkait gagasan dan fungsi dengan perhatian lebih 

sedikit pada penyususnan (Roni R., 2006:33). 

Tulisan deskripsi lebih menekankan pada menggambarkan melalui kata-kata. 

Membuat tulisan deskripsi yang baik, penulis harus mengadakan identifikasi 

terlebih dahulu. Dengan mengenal ciri-ciri objek garapan, penulis dapat 

menggambarkan secara verbal objek yang ingin diperkenalkan kepada pembaca. 

Seakan-akan pembaca melihat, mendengar, atau mengalami langsung tentang 

objek tersebut. Objek tulisan deskripsi dapat berupa benda, orang, peristiwa, 

suasana dan lainnya.  
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Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tulisan deskripsi 

merupakan karangan yang melukiskan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang ditulis penulis. Tujuan menulis 

tulisan deskripsi adalah menciptakan gambaran objek dengan pancaindra yang 

digunakan untuk melihat, mendengar, dan merasakan objek. Adapun yang dinilai 

dalam tulisan deskripsi adalah : isi karangan bisa melukiskan objek dengan jelas, 

organisasi, diksi, struktur atau penggunaan bahasa, dan ejaan serta tata tulis 

(mekanik). 

Yang terakhir, tulisan persuasi  adalah tulisan yang berisi bujukan atau 

ajakan kepada pembaca untuk mengikuti apa yang dikehendaki penulis. 

2). Ciri-ciri Tulisan Deskripsi  

 Adapun menurut Dalman, (2015: 94) tulisan deskripsi memilki ciri-ciri 

khas,  yaitu sebagai berikut. 

1. Deskripsi lebih memperlihatkan detail atau perincian tentang objek. 

2. Deskripsi bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi 

pembaca. 

3. Deskripsi disampaikan dengan gaya yang memikat dan dengan pilihan kata 

yang menggugah. 

4. Deskripsi memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan 

dirasakan. Misalnya: benda, alam, warna, dan manusia. 

Ciri-ciri tulisan yang baik menurut Keraf (2006:98) adalah sebagai berikut. 

1. Berisi tentang perincian-perincian sehingga objeknya terpandang di depan 

mata. 
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2. Dapat menimbulkan kesan dan daya khayal pembaca. 

3. Berisi penjelasan yang menarik minat serta orang lain/pembaca. 

4. Menyampaikan sifat dan perincian wujud yang dapat ditemukan dalam objek 

itu. 

5. Menggunakan bahasa yang cukup hidup, kuat, dan bersemangat serta konkret. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tulisan 

deskripsi adalah suatu tulisan yang berisi perincian-perincian yang jelas tentang 

suatu objek, dapat menimbulkan kesan dan pesan bagi pembaca, menarik minat, 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menimbulkan daya imajinasi dan 

sensitivitas pembaca, serta membuat si pembaca  seolah-olah mengalami langsung 

objek yang dideskripsikan. 

3). Penilaian Tulisan Deskripsi 

 Penilaian merupakan suatu media untuk mengetahui daya serap siswa 

dalam suatu pembelajaran. Siswa dikatakan mampu menguasai materi jika hasil 

penilaian memiliki peningkatan. Melakukan penilaian tidak semudah yang kita 

bayangkan.  Unsur-unsur pembentuk tulisan harus diperhatikan.  Unsur-unsur 

itulah sangat kait-mengait  dan tidak dapat dipisahkan.karena terangkum dalam 

sebuah teks, yang meliputi unsur: (1) intrinsik teks meliputi tema, amanat, tokoh 

dan penokohan, alur, seting, gaya penceritaan, dan sudut pandang. (2) unsur 

ekstinsik teks, dan (3) stuktur teks. Selain itu, juga terdapat sejumlah kebahasaan 

yang meliputi penggunaan unsur pilihan kata, penggunaan kalimat, penggunaan 

ejaan, dan penggunaan paragraf. Tompkins mengurikan empat komponen dalam 

penilaian teks.   Empat komponen dalam teks tersebut adalah: (1) pengetahuan 
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siswa tentang unsur teks dalam struktur cerita, (2) penerapan unsur teks dalam 

menulis, (3) penggunaan dalam proses menulis, dan (4) bagaimana kualitas akhir 

teks yang ditulisnya. Hal yang sama juga diungkakan oleh Tompkins dan 

Hoskinson, Jadi seorang  penulis teks  hendaklah memiliki pengetahuan tentang 

unsur-unsur teks, cara menerapkan unsur-unsur teks, pemahaman bagaimana cara 

menggunakan sejumlah unsur lain dalam teks, dan bagaimana mutu akhir cerita 

yang ditulisnya. Hal yang sama juga dikemukakan Tompkins dan Hoskinson. 

Jadi, seorang penulis teks hendaklah memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur 

teks, cara menerapkan unsur-unsur teks, pemahaman bagaimana cara 

menggunakan sejumlah unsur , dan bagaimana mutu akhir teks yang ditulisnya. 

Tompkins dalam Zubaidah,  (2012: 40) menguraikan empat kategori dalam 

penilaian menulis, yaitu: (1) ide /gagasan, (2) pengorganisasian, (3) style/gaya, 

dan (4) mekanis. Ide atau gagasan pokok yang mendasari pengembangan sebuah 

paragraf, pengorganisasian adalah susunan teks, style atau gaya berkaitan dengan 

bahasa yang digunakan dalam teks. Jadi style termasuk dalam kategori bentuk, 

yaitu sarana yang dipergunakan unsur mengekspresikan gagasan. Aspek style juga 

menentukan mudah atau tidaknya teks dipahami. Selan itu, style juga menentukan 

menarik tidaknya teks  dikisahkan. Mekanis meliputi tata bahasa, ejaan, dan 

kerapian tulisan. 

Menurut Tompkins, terdapat sejumlah hal yang perlu dipikirkan untuk 

memilih topik, merumuskan tujuan, menentukan pembaca, menentukan bentuk 

tulisan, mengumpulkan ide dan merumuskan ide. Jika siswa mengalami kesulitan 
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dalam menentukan topik, guru memberikan alternatif topik yang akan dipilih 

siswa. 

 Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan menulis. Tujuan menulis 

sangat erat hubungannya dengan bentuk tulisan dan pembacanya.  

 Pedoman penilain keterampilan menulis karangan  deskripsi dalam 

penelitian ini menggunakan kriteria:  (1) isi, (2) organisasi, (3)  

kosa kata, (4)  penggunaan bahasa,  (5) mekanik dalam buku Nurgiyantoro karena 

model ini lebih rinci dan teliti dalam memberikan skor, kiranya lebih dapat 

dipetanggungjawabkan (2016 :480).   

 Isi atau konten atau gagasan yang dikemukakan dalam paragraf, organisasi 

atau penyajian isi dalam sebuah paragraf, kosa kata  atau pilihan kata  Musaba 

Z, (2012) disebut juga diksi. Pilihan kata atau  diksi adalah kejelasan lafal untuk 

memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang-

mengarang. Oleh karena itu, seorang penulis harus memperhatikan pilihan kata 

yang tepat, serasi, dan sesuai. Ketepatan pemilihan kata  mampu membangun 

karangan menjadi indah, dan menimbulkan rasa seni yang mendalam.  Melalui 

pemilihan kata yang tepat sebuah karangan atau tulisan akan memiliki rasa 

bahasa, sehingga tercipta keindahan tulisan atau karangan. Inti pilihan kata adalah 

ketepatan makna dan ketepatan bentuk kata yang dipilih,  kelaziman kata yang 

digunakan, kesesuaian penggunaan kata dengan bidangnya dan bagaimana 

pengaruh penggunaan kata terhadap pembaca Musaba Z, (2012:25). Pilihan kata 

maksudnya memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu.  Ketika kita 

memilih kata yang tepat, kita tidak dapat lari dari kamus.  Kamus akan 
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memberikan suatu ketepatan untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak data lari 

dari kamus. Pilihan kata merupakan sesuatu yang penting, baik dalam karang-

mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari.  Pilihan kata yang tepat akan 

membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin 

disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata itu 

harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. 

Ramlan (2008: 13) kata dalam bahasa Indonesia itu dapat dibedakan 

menjadi 12 macam, yaitu: (1) kata verbal, (2) kata nominal, (3) kata keterangan 

(4) kata tambah, (5)kata bilangan, (6) kata penyukat, (7) kata sandang, (8) kata 

tanya, (9) kata suruh, (10) kata penghubung, (11) kata depan, (12) kata seruan. 

Tompkins dan Hokinson menyatakan bahwa pada usia 5 tahun , bahasa 

anak mirip dengan bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan tatabahasa telah 

dikuasai, pola kalimat dan bentuk kalimat kompleks. Anak menggunakan bahasa 

untuk berbagai tujuan diantaranya untuk menghibur. Mereka mulai menggunakan 

bahasa untuk menimbulkan humor dan mereka mulai tertarik dengan lelucon dan 

tebak-tebakan. Selanjutnya dinyatakan bahwa, anak-anak kelas  awal 

menggunakan kata hubung „dan‟ untuk menghubungkan ide, sementara anak-anak 

kelas menengah dan atas (mulai kelas III sampai dengan kelas VI) belajar 

menggunakan induk kalimat dan kata-kata penghubung yang lain. 

Menurut Loban (1976), anak yang lebih besar  lagi menggunakan kata 

hubung seperti: jika, kecuali, sementara itu, daripada, dan tapi. Susunan kalimat 

ketika berbicara juga mereka gunakan ketika menulis. 

Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, yang memiliki 

pola intonasi akhir yang yang terdiri dari klausa. Kalimat efektif adalah kalimat 

yang mengungkapkan gagasan penulisannya sedemikian rupa, sehinga pembaca 

memahami gagasan yang sama Kurniawan, (2012: 59). Penulisan kalimat efektif: 

(1) adanya kesatuan gagasan, (2) perpaduan unsur-unsur pembentukannya. 



 
 
 
 
 

22 
 

Kesatuan gagasan diungkapkan oleh subjek (pokok kalimat)  dan predikat sebagai 

inti kalimat.  

Kalimat efektif menurut Permendiknas, (2010:170) harus memenuhi 

beberapa syarat antara lain mewakili gagasan penulis atau pembicaranya, 

menimbulkan gambaran yang sama antara penulis dan pembaca atau pembicara 

dengan pendengar, memiliki kesatuan gagasan atau ide pokok, menggunakan kata 

atau frase imbuhan yang memiliki kesamaan, tidak menggunakan kata-kata yang 

tidak perlu, dan memberikan penekanan bagian yang penting.  

   Kalimat yang efektif dapat meyakinkan dan menarik perhatian pendengar 

atau pembaca karena memiliki ciri: keutuhan, perpautan, penegasan, ekonomi, dan 

variasi Alek & Achmad, (2010:248). Keutuhan maksudnya adanya kesatuan 

struktur adanya subjek dan predikat. Perpautan dalam kalimat menyangkut 

masalah pertalian diatara unsur-unsurnya. Pertalian itu dapat dijelaskan oleh 

penataan kata, frasa, dan suku kalimat yang tepat. Penegasan ialah ciri yang  

berupa pemusatan pikiran pada bagian kalimat yang terpenting. 

Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, 

perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau 

penulis. Kalimat efektif dalam penyampaiannya harus memenuhi syarat sebagai 

kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan kata tepat, hubungan 

antarbagian logis, dan ejaanya pun harus benar. Pemakain kalimat efektif 

mengacu pada pemakaian bahasa yang baik dan benar. 

Kalimat efektif minimal terdiri atas S+P yang disusun hendaknya memiliki 

kelengkapan struktur. Struktur kalimat bahasa Indonesia yaitu S P O K/Pel.  

Gagasan pokok yang disampaikan dalam kalimat lengkap tidak terpotong-potong.  

Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, 

perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau 

penulis. Dalam penggunaan kalimat  efektif, harus memenuhi syarat sebagai 

kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan 

antarbagiannya logis, dan ejaanyapun harus benar. Penggunaan kalimat efektif  

juga dipengaruhi situasi terjadinya komunikasi. 
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Menurut Rahardi (2009:93) kalimat efektif adalah kalimat yang berhasil 

guna. Pendapat lain kalimat efektif menurut Syahroni, (2013: 48) adalah kalimat 

yang berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pesan sesuai 

maksud penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu meninmbulkan 

kembali gagaan atau pikiran pada pembaca, seperti apa yang dipikirkan oleh 

penulis atau pembicara. Jadi, dengan kalimat efektif diharapkan ide atau gagasan 

penulis dapat diterima secara utuh. Adapun ciri kalimat efektif adalah: (1) 

kesepadanan struktur, (2) keparalelan bentuk, (3) ketegasan makna, (4) kehematan 

kata, (5) kecermatan penalaran, (6) kepaduan gagasan, (7) dan kelogisan bahasa.  

1. Kesepadanan Struktur 

Kesepadan struktur adalah keseimbangan gagasan dan struktur bahasa 

yang dipakai. Kesepadanan pikiran ditandai oleh keutuhan dan kepaduan ide pada 

kalimat itu. Kesepadanan struktur ditunjukkan oleh kejelasan subjek dan predikat, 

tidak adanya subjek yang ganda, tidak adanya konjungsi yang digunakan dalam 

kalimat tunggal, dan tidak ada kata „yang‟ di depan predikat. Subjek merupakan 

inti kalimat atau sesuatu yang dibicarakan,  sedangkan predikat adalah 

penjelasannya. Predikat akan selalu menjadi apa yang dikatakan mengenai objek, 

tempat, orang atau sesuatu.  

Dalam struktur bahasa Indonesia, kalimat kadang-kadang memiliki 

struktur yang berbeda dibandingkan dengan bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia 

ada beberapa bentuk struktur kalimat. Struktur kalimat untuk siswa SD tidak 

serumit untuk orang dewasa.  

2. Keparalelan bentuk atau kesejajaran 

Keparalelan bentuk adalah kesamaan bentuk kata atau frasa yang 

digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya, jika dalam kontruksi yang berurutan 

ada kalimat, bentuk pertama menggunakan ajektif, bentuk yang kedua, ketiga, dan 

seterusnya menggunakan ajektif. Sebaliknya, jika bentuk pertama menggunkan 

nomina, bentuk kedua,  ketiga dan  juga seterusnya menggunakan nomina. 

3. Ketegasan Makna atau Penekanan 



 
 
 
 
 

24 
 

 Ketegasan makna adalah penonjolan pada gagasan pokok kalimat tersebut. 

Gagasan yang akan ditonjolkan sebaiknya diletakkan di depan kalimat. Penekanan 

dalam kalimat digunakan oleh seseorang agar bagian yang mendapat penekanan 

itu mendapat perhatian yang cukup besar oleh pembacanya. Dalam bahasa tulis, 

penekanan dapat dilakukan dengan beberaa cara sebagai berikut. 

a. Posisi di dalam kalimat 

 Bagian yang ingin ditekankan dapat diberikan pada posisi depan sebuah 

kalimat. Bagian yang ingin ditonjolkan bisa mengenai subjek, predikat, 

obyek, atau unsur lain sebuah kalimat. 

b. Urutan Logis 

 Penggambaran tentang peristiwa atau kejadian hendaknya diurutkan secara 

logis. Hal ini akan sangat membantu pemahaman pembaca.  

c. Pengulangan Kata 

 Bagian-bagian yang dianggap penting sering diulang agar mendapat 

perhatian dari pembaca. Namun perlu diingat, jika pengulangan ini berlebihan 

justru kalimat menjadi tidak efektif karena menjadi sangat boros kata. 

d. Penggunaan Partikel Penekan 

 Partikel memiliki fungsi memberikan penekanan pada bagian-bagian 

kalimat tertentu. Partikel -lah, -kah, -pun, sebagai contohnya. 

4. Kehematan Kata 

Ciri kalimat yang hemat dan efektif harus ada: 1) penghilangan 

pengulangan subjek, 2) penghilangan superordinate, 3) penghindaran  

kesinoniman. 

5. Kecermatan dan Kesantunan 

Kecermatan bahasa pada intinya adalah pada intinya kehati-hatian dalam 

menyusun kalimat dan bentuk-bentuk kebahasaan yang memiliki tafsir ganda  

atau ambigu. Agar tidak muncul makna ganda, maka seseorang harus 

memperhatikan konteks kebahasaan di dalam menafsirkan sebuah bentuk 

kebahasaan. Bahasa-bahasa yang cermat pertimbangan konteksnya biasanya 

bahasa yang cenderung bersifat santun.  
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6. Kepaduan Makna 

Padu dapat diartikan „bersatu‟. Bentuk kebahasaan yang padu adalah 

bentuk kebahasaan yang tidak terpecah-pecah. Kebersatuan atau kepaduan 

bentuk-bentuk kebahasaan sangat berpengaruh terhadap makna atau maksud 

sebuah bentuk kebahasaan. Kalimat efektif salah satunya harus memenuhi 

kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Sebuah kalimat dikatakan padu, bila 

susunanya tidak „bertele-tele‟. 

7. Kelogisan Makna 

Kelogisan makna sangat berkaitan dengan „nalar‟. Kalimat yang logis 

atau kalimat yang beralar adalah kalimat yang ide  atau gagasannya sejalan 

dengan akal dan nalar yang benar dan berlaku universal.  

Kalimat efektif dapat disimpulkan kalimat yang tepat sasaran sehingga 

pembaca memahami gagasan yang sama dengan penulis atau pembicara. 

Paragraf  adalah satuan bahasa tulis yang terdiri  dari beberapa kalimat (Rahardi, 

2010:101). Kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara runtut dan 

sistematis, sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat yang satu dan 

kalimat lainnya dalam paragraf  itu.   

Paragraf harus merupakan satu - kesatuan yang padu dan utuh. Hal senada 

diungkapkan oleh Alek & Achmad, (2010:207) paragraf mempunyai beberapa 

pengetian: paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang 

panjang ada dalam paragraf; (2) paragraf  adalah satuan bahasa tulis yang terdiri 

dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide 

yang tersusun lengkap, utuh, dan padu; (3) paragraf merupakan bagian dari suatu 

karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi 

dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai 

pendukungnya; dan (4) paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti yang tidak 

menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan.  

Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. 

Dalam paragraf terdapat satu ide pokok yang didukung oleh semua kalimat dalam 

paragraf  tersebut. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang pendek atau 
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singkat. Dengan adanya paragraf dapat mengurangi kelelahan dalam membaca 

tulisan atau buku. Selain itu paragraf  dapat membantu mengkonsentrasikan 

pikiran dari gagasan ke gagasan lain. 

Paragraf dapat disimpulkan sebagai karangan mini yang terdiri dari 

kalimat utama dan kalimat penjelas sebagai pendukungnya. Kalimat-kalimat 

dalam paragraf tersusun secara runtut dan sistematis sehingga dapat dijelaskan 

hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. 

Penulisan paragraf ditandai dua hal: (1) baris pertama ditulis menjorok ke 

depan sebanyak lima ketukan dari marjin kiri; (2) selalu diawali baris baru. 

Penanda paragraf ditandai dengan kesatuan (kohesi) dan keselarasan 

(koherensi).Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau 

koheren. Aflahah, (2012:1). Menurut Sumantri (2011), kohesi adalah suatu 

konsep semantik yang menampilkan hubungan makna antarunsur teks. Kesatuan 

nonlahiriah paragraf  disebut kohesi. Kohesi artinya keserasian hubungan antara 

unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga tercipta pengertian yang padu 

dan koheren. Kohesi dapat dimaknai kepaduan bentuk. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kohesi adalah 

keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain sehingga tercipta 

pengertian yang bagus . Menurut Mulyana (2005:10) kohesi sebagai berikut. 

a. Referensi  

Dalam aspek referensi, terdapat bentuk-bentuk pronominal (kata ganti orang 

kata ganti tempat dan kata ganti lainnya). 

Contoh: 

1) Ana dan Ani sudah lulus Sekolah Menengan Pertama. Mereka sekarang 

melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan. Mereka mengacu pada Ana dan 

Ani. 

b. Substitusi 

Substitusi yaitu penggantian unsur bahasa dengan unsur lain. Subtitusi 

berwujud promina terbagi menjadi dua yaitu promina persona yaitu: saya aku, 
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-ku, Anda, dikau, kau, -mu, kalian, kamu sekalian, ia, dia, beliau, -nya. 

Promina penunjuk yaitu: ini, itu, sini, situ, dan sana. 

Contoh: Assa dan Deba pergi ke sekolah jalan kaki. Mereka berangkat 

sekolah selalu bersama. 

Mereka pada kalimat kedua menggantikan unsur yang lain yang telah 

disebutkan sebelumnya Assad an Deba. 

c. Elipsis (pelepasan) 

Pelepasan merupakan unsur yang tidak hadir dalam  kalimat. Tujuan 

pemakaian ellipsis salah satunya agar bahasa yang digunakan lebih singkat, 

padat, dan mudah dimengerti. 

Contoh: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Tidak 

terkecuali anak orang yang tidak mampu. 

d. Konjungsi (kata sambung) 

Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antarunsur di dalam kalimat  

atau antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contoh konjungsi yaitu: 

karena, maka, tetapi, namun, malah, kecuali, walaupun, meskipun, agar, 

supaya, dan, juga, serta, atau, moga-moga, setelah, selesai, sesudah, apabila, 

jika. 

Contoh: Pagi ini hujan lebat, namun Hasna tetap pergi mengaji. 

Kalimat di atas konjungsinya namun. 

1. Leksikal 

a. Pengulangan (repetisi) 

Repetisi adalah pengulangan kata baik kata dasar maupun kata turunan. 

Contoh: Sejak beberapa tahun terakhir batik menjadi pusat perhatian dunia. 

b. Sinonim 

Sinonim adalah persamaan makna kata. 

Contoh: Agus anak yang pintar. Maka kita harus belajar agar menjadi anak 

yang cerdas. 

Sinonimkata pintar adalah cerdas. 

c. Antonim 
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Antonim adalah perlawanan makna kata. 

Contoh: Pak Harto orang kaya di kampungnya. Antonim kata kaya adalah 

miskin. 

d. Hiponimi 

Hiponimi adalah pencakupan makna. 

Contoh: Kakak membeli buku, pensil, penggaris, dan penghapus. 

Buku, pensil, penggaris, dan penghapus merupakan peralatan sekolah. 

e. Kolokasi 

Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam 

suatu domain tertentu. Misalnya kata-kata guru, murid, buku, sekolah, mata 

pelajaran, merupakan kata-kata dalam domain pendidikan. 

  Koherensi adalah kekompakkan hubungan antara sebuah kalimat dan 

kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu, atau koherensi adalah 

kepaduan yang baik (Alek & Achmad, 2010 : 218).  Pembaca dengan mudah 

mengikuti jalan pikiran penulis, tanpa merasa bahwa ada sesuatu yang 

menghambat atau memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, 

tidak terasa loncatan – locatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan 

lahiriah paragraf disebut koherensi. 

Koherensi dapat diartikan keaduan informasi atau kepaduan di bidang makna   

Farida, (2016:75). 

Satu paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan. 

Dengan kalimat yang saling berhubungan pembaca  dapat mudah memahami 

dan mengikuti jalan pikir penulis. Urutan yang teratur akan memperlihatkan 

kepaduan makna. Dalam koherensi terdapat beberapa pertalian: 

a. Hubungan sebab-akibat 

Hubungan sebab-akibat ditandai dengan kalimat satu bermasna sebab dan 

kalimat lainnya bermakna akibat. 

Contoh: “ Bayu bermalas-malasan belajar. Karena itu, tidak naik kelas. 

Kalimat pertama memiliki makna sebab dan kalimat kedua memiliki makna 

akibat. 
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b. Hubungan sarana –hasil 

Hubungan sarana-hasil yaitu satu kalimat menunjukkan proses dan kalimat 

yang lain menunjukkan hasil yang telah dicapai. 

Contoh: “ Setiap hari Agung berlatih dengan rajin dan giat. Akhirnya Agung 

berhasil mendapatkan juara lomba pidato. Kalimat pertama merupakan sarana 

dan kalimat kedua merupakan hasil. 

c. Hubungan alasan-sebab 

Hubungan alasan-sebab menjelaskan hubungan kalimat yang memiliki makna 

alasan dari suatu masalah dan kalimat lainnya memiliki makna sebab dari 

masalah tersebut. 

Contoh: “  Adit berjanji kepada ibunya untuk belajar dengan giat. Adit 

menginginkan melanjutkan sekolah di SMP 5 Yogyakarta.” 

Kalimat kedua di atas memiliki makna alasan dari kalimat pertama. 

d. Hubungan sarana-tujuan 

Hubunngan sarana tujuan merupakan hubungan yang menunjukkan kalimat 

yang memiliki makna tujuan tertentu namun belum tercapai, sedangkan 

kalimat lainnya menjelaskan cara atau bagaimana dapat mencapai tujuan 

tersebut. 

Contoh: “Bayu belajar dengan rajin setiap hari. Akhirnya nilai ujiannya bisa 

memuaskan.” 

Kalimat pertama memiliki makna sarana untuk mencapai tujuan yang terdapat 

pada kalimat kedua. 

e. Hubungan latar-kesimpulan 

Hubungan latar-kesimpuan yaitu hubungan kalimat yang menunjukkan bukti 

yang menjadi dasar kesimpulan. 

Contoh: “Kakek sudah memasuki umur 70 tahun, namun tetap sehat. 

Rumanya kakek rajin berolahraga. 

f. Hubungan kelonggaran-hasil 

Hubungan kelonggaran-hasil menjelaskan bahwa satu kalimat menjelaskan 

kegagalan dari kalimat yang lain. 
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Contoh: “ Sudah beberapa kali ujian CPNS. Aku juga tidak lulus ujian juga.” 

Kalimat kedua menjelaskan kegagalan dari kalimat pertama. 

g. Hubungan perbandingan 

Hubungan perbandingan yaitu salah satu kalimat menyatakan perbandingan 

terhadap kalimat lainnya. 

Contoh: “Temanku sangat cantik. Bagaikan bidadari turun dari kayangan.” 

Kalimat kedua yaitu membandingkan kalimat pertama. 

h. Hubungan parafratis 

Hubungan parafratis yaitu salah satu bagian kalimat mengungkapkan isi  dari 

bagian kalimat lain dengan cara yang berbeda. 

Contoh: “Saya tidak sependapat dengan penambahan anggaran untuk proyek 

ini, karena tahun lalu dana juga tidak habis. Sudah saatnya kita menghemat 

uang rakyat. 

Kalimat kedua merupakan isi dari kalimat pertama, yaitu: sudah saatnya kita 

menghemat uang rakyat. 

i. Hubungan aplikatif 

Hubungan aplikatif yaitu salah satu bagian kalimat memperjelas bagian 

kalimat yang lainnya. 

Contoh: “Tugas itu jangan kau kerjakan sendirian. Kita kerjakan saja berdua 

bersama-sama.” Kalimat kedua merupakan penjelas dari kalimat pertama. 

j. Hubungan Identifikasi 

Hubungan identifikasi menyatakan salah satu bagian kalimat menjadi 

penjelas identifikasi dari suatu istilah yang ada pada kalimat lainnya. 

Contoh: “ Tidak bisa masuk ke universitas itu tidak berarti bodoh. Kamu tahu 

tidak, Einstein Fisikawan genius itu juga pernah gagal masuk universitas. 

k. Hubungan aditif waktu, memiliki dua pola yaitu: 

1) Simultan, yaitu sesuatu dilakukan bersamaan dan tidak saling mengganggu. 

Contoh: “ Biarkan Tina istirahat dulu. Saya akan belajar terlebih dahulu.” 

2) Berurutan, yaitu suatu kejadian dilakukan berurutan atau memiliki pola 

urutan tertentu. 



 
 
 
 
 

31 
 

Contoh:”Kita sudah sampai ke Yogyakarta. Pagi-pagi kiita jalan-jalan ke 

pantai, siang hari ke kebun binatang, sore hari ke Gunung Merapi. 

Kalimat di atas, terdapat pola urutan dari pantai,kebun binatang, dan Gunung 

Merapi. 

l. Hubungan aditif nonwaktu 

Hubungan aditif nonwaktu menunjukkan hubungan sebuah pertanyaan 

pembanding antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. 

Contonya: “Pedagang bakso itu terlalu mahal menjual dagangannya? Atau 

baksonya tidak enak?” 

m. Hubungan generik-spesifik 

Hubungan generic-spesifik menyatakan kalimat pertama sebagai pernyataan 

secara umum dan kalimat berikutnya menunjukkan pernyataan khusus. 

Contoh: “Dude Herlino artis yang tampan. Mukanya putih, bersih, dan 

mulus.Apalagi badannya, sangat gagah.” 

n. Hubungan ibarat 

Hubungan ibarat menyatakan salah satu bagian kalimat memberikan 

gambararan tentang perumpamaan. 

Contoh: “ Sasa dan Susi wajahnya sangat mirip. Memang mereka seperti 

pinang dibelah dua.” 

Paragraf terbangun dari beberapa kalimat yang memiliki hubungan timbal 

balik dan mendukung satu pokok pikiran tertentu. Urutan pokok pikiran yang 

teratur akan memperlihatkan keselarasan. Keselarasan ditentukan oleh hubungan 

yang serasi antara kalimat pembentuknya.  

Kepaduan paragraf dapat dibentuk dengan memperhatikan dua unsur 

pokok, yaitu (1) unsur kebahasaan yang menunjukkan pertalian antarkalimat 

seperti pengulangan kata ganti,  dan kata transisi yang berupa ungkapan 

penghubung, (2) pemerincian dan urutan isi paragraf (Suryaman, 2016:99). 

Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, 

kalimat, dan sebagainya)  dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan 

tanda baca. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi 
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ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu (pemisah dan 

penggabungannya dalam suatu bahasa). Secara teknis, yang dimakud ejaan adalah 

penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca (Musaba, 2012:51).  

Pengertian ejaan mengarah pada dua hal utama. Pertama, bahwa dalam 

tingkatan yang paling awal, siswa berusaha untuk merepresentasikan bahasa ke 

dalam bahasa tulis secara sistematis. Kedua, ejaan bukan merupakan keterampilan 

mekanik yang terpisah. Ini melibatkan bahasa, perkembangan bahasa, dan dalam 

kenyataannya fonologis yang dramatis.  Untuk itu disarankan Elis dkk., bahwa 

untuk mendorong perkembangan siswa dalam menulis, dengan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk  menulis dengan berbagai tingkat kesulitan dan 

menerima ejaan yang mereka hasilkan.  

Ejaan merupakan hal yang penting dalam bahasa tulis. Ejaan yang benar 

merupakan sarana berkomunikasi.  Selanjutnya dikatakan Ellis, mungkin sulit 

dipercaya, tetapi kadang siswa tidak menyadari bahwa ejaan yang salah bisa 

menghancurkan pesan yang disampaikan. 

Ejaan yang termasuk di dalamnya tanda baca yang tercakup dalam 

kebahasaan itu,  berfungsi sebagai enanda bahwa makna sebuah tulisan akan  

dengan mudah dimengerti pembaca apabila tepat dalam penggunaanya. Jadi, 

sebuah tulisan yang tertulis dengan penggunaan bahsa baik itu, tampak dalam 

susunan kalimat yang tertuang dalam sebuah paragraf yang baik pula. 

Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan 

pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tatanan suatu bahasa.  

Ejaan meliputi: (1) pemakaian huruf kapital atau huruf besar, (2) pemakaian huruf 

miring, (3) penulisan kata, (4) dan pemakaian tanda baca.  

2. Tinjauan tentang Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition-CIRC (Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis) 

a. Pengertian Model CIRC 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau komperatif 

terpadu menbaca dan menulis pertama kali dikembangkan oleh Robert E. Slavin. 
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Model ini merupakan suatu model pembelajaran menyeluruh dengan cara 

membaca dan menulis melibatkan kerja sama murid dalam satu kelompok dimana 

kesuksesan kelompok tergantung kesuksesan masing-masing  individu kelompok 

tersebut Slavin, (2010 :200). 

Pembelajaran CIRC ini siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok 

heterogen, yaitu terdiri atas empat atau lima siswa. Dalam kelompok ini tidak 

dibedakan atas jenis kelamin, suku/bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi 

dalam kelonpok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang, atau lemah, dan 

masing – masing siswa merasa cocok satu sama lainnya sehingga memperlancar 

proses pembelajaran.  

Hal ini senada dengan pendapat Li, M.P. and Lam, B.H, (2013:20) dan 

Sanjaya (2006:242)  setiap pasangan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Pasangan dengan kemampuan yang lebih tinggi akan membantu temannya dengan 

kemampuan yang rendah untuk belajar.  

Model CIRC, salah satu model belajar yang didasarkan pada kerjasama, 

dirancang untuk mengembangkan membaca, menulis dan keterampilan bahasa 

lainnya pada siswa sekolah dasar. Model CIRC menyajikan sebuah struktur yang 

tidak hanya meningkatkan kesempatan bagi pengajaran langsung membaca dan 

menulis tetapi juga penerapan teknik menulis karangan Durukan, (2010: 103). 

Proses pembelajaran dalam  penyampaian suatu materi pelajaran sangat 

mendukung prestasi belajar siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, guru 

menggunakan model untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 

Pembelajaran kooperatif sebagai salah satu cara belajar aktif dapat menjadi 
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strategi yang tepat dan menjanjikan untuk membantu meningkatkan efektivitas 

serta memberi siswa keterampilan berkolaborasi, bekerjasa sama, berbagi,  dan 

bersosialisasi (Gupta & Ahuja, 2014:37).  Pembelajaran kooperatif sebagai  suatu 

teknik efisien untuk mengubah siswa menjadi pelajar aktif di kelas dan ini belajar 

mengajar lebih memuaskan, penting, nikmat dan efektif. Pembelajaran 

berkelompok sekarang diakui sebagai salah satu praktik yang paling menjanjikan 

dalam bidang pendidikan. Dalam aktivitas berkelompok, para individu mencari 

hasil-hasil yang dapat membantu mereka sendiri dan juga membantu seluruh 

anggota kelompok yang lain. Pembelajaran berkelompok adalah penerapan 

instruksional dari kelompok yang kecil sehingga para siswa bekerja sama untuk 

saling meningkatkan pembelajaran mereka sendiri yang juga anggota yang lain 

Aghazadeh, (2015:10). Hal senada juga diungkakan oleh Amin Karafan M, 

(2015:1) anggota kelas dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil setelah 

menerima instruksi dari guru. Siswa mengerjakan tugas hingga semua anggota 

kelompok berhasil memahami dan menyelesaikannya. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Slavin, (2010) bahwa dalam latar pembelajaran kooperatif, para 

siswa bekerjasama untuk memperoleh tujuan kelompok daripada bekerja secara 

individual maupun secara kompetitif.  Para siswa membahas materi pelajaran, 

saling membantu sama lain dalam belajar,  dan memberi dorongan atau motivasi 

pada setiap anggota kelompok. Motivasi bisa berupa reward kepada kelompok 

Schunk, (2012: 85). Hal senada juga diungkapkan Sanjaya, (2013:242) setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu menunjukkan 

prestasi. Elemen-elemen kunci dari pembelajaran kelompok antara lain: saling 
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ketergantungan positif dimana  masing-masing siswa harus percaya bahwa mereka 

memiliki sebuah peran penting yang akan dimainkan dalam sebuah kelompok, 

masing-masing siswa dalam kelompok harus tanggung jawab pada penguasaan 

konten yang disajikan, adanya penghargaan kelompok  dan pemberian rangsangan 

untuk kelompok agar mereka dapat bekerjasama dengan baik, Slavin, (2010). 

Dalam bidang bahasa, pembelajaran kooperatif menghargai pandangan interaktif 

bahasa yang dikenal sebagai komponen yang dikembangkan dari pandangan 

struktural dan fungsional mengenai bahasa. Pembelajaran kooperatif memandang 

bahasa sebagai alat hubungan sosial. Siswa diberi konteks otentik untuk negosiasi 

makna melalui penggunaan bahasa. Pembelajaran kooperatif menfasilitasi dan 

memperdalam pembelajaran. Ini menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi dan 

menyebabkan perkembangan pemikiran kritis, dan peningkatan akurasi ingatan 

jangka panjang  (Gupta & Alhuja, 2014:38). 

Selain itu, dalam pembelajaran kooperatif  siswa memiliki suatu peran 

kunci dalam kelompok, setiap siswa juga bertanggungjawab untuk penguasaan 

muatan intruksi yang disajikan (Amosa Gambari, 2014:3). Salah satu model yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran menulis adalah model pembelajaraan 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Model  CIRC merupakan salah satu model kooperatif yang diperuntukkan 

sekolah dasar hingga menengah pertama (kelas 2-8),  program pembelajaran 

komprehensip untuk mengajarkan membaca dan menulis pada siswa kelas dasar 

yang lebih tinggi dan juga pada sekolah menengah Slavin, (2010:11). Pendapat 

senada dikemukan oleh Rini Susanti Wulandari, (2010) yang berpendapat bahwa 
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CIRC yang merupakan pendekatan yang komprehensif pada intruki di kelas 

reading dan writing dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

heterogen untuk melaksanakan serangkaian kegiatan bersama. Pada dasarnya 

CIRC memiliki tiga elemen dasar, yaitu aktivitas yang berhubngan dengan cerita, 

instruksi langsung dalam memahami bacaan, dan menulis terpadu tentang apa 

yang telah dibaca. 

 Canadian Council on Learning, (2009:4) mengungkapkan Bahwa CIRC 
are currenly in use, a common method  forming “learning team”made up of 
studens (usually four) who are varying levels of reading proficiency. There 
studens word on different cooperative activites, including creative writing, peer 
reading, identificationof major elements in a story, summarizing of stories and 
stiry reteling and activites geared toward practice of basic reading skills (e.g., 
speling, decoding, and vocabulary). 

 
 Canadian Council di atas menyatakan bahwa CIRC yang akhir-akhir ini 

digunakan merupakan metode yang meliputi pembentukan kelompok belajar, 

yang terdiri dari beberapa siswa (biasanya empat siswa) dengan kemampuan yang 

berbeda-beda, melakukan proses penulisan kreatif, berkelompok, menidentifikasi 

unsur utama dalam cerita, dan menceritakan kembali cerita, dan aktivitas yang 

diarahkan untuk tujuan praktik kemampuan dasar membaca (meliputi pelafalan, 

penerjemahan makna, dan kosakata). 

  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan 

program pembelajaran kooperatif yang komprehensif untuk pembelajaran 

membaca dan menulis di tingkat-tingkat atas di sekolah dasar. Komposisi 

kelompoknya pun hampir sama dengan pembelajaran kooperatif yang lain, hanya 

bentuk penugasannya disesuaikan dengan tugas khas pelajaran bahasa. 

Pengembangan model CIRC dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan 
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membaca, menulis, dan pembelajaran sastra tradisional Suprayekti, (2006:88). 

Reward atau penghargaan diberikan kepada kelompok berdasarkan kinerja rata-

rata dari semua anggota kelompok pada semua aktivitas membaca dab menulis 

Adam Anthony R, (2013: 25). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa CIRC adalah 

salah satu jenis dari pembelajaran kooperatif untuk pembelajaran membaca dan 

menulis yang komprehensif yang diterapkan pada kelas 2-8. 

b. Unsur Utama dalam Strategi Kooperatif CIRC 

Menurut Slavin (2010:204-205), strategi pembelajaran CIRC terdiri dari 

beberapa unsur penting. Unsur utama dari CIRC adalah sebagai berikut. 

1) Kelompok menulis 

Dalam penggunaan kelompok menulis karangan deskripsi, para siswa 

dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri tiga atau empat orang 

berdasarkan tingkat kemampuan menulis mereka. Anak yang memiliki 

kemampuan yang baik dalam menulis akan disebar ke beberapa kelompok. 

2) Tim 

Para siswa dibagi ke dalam pasangan kelompok mereka dan selanjutnya 

pasangan-pasangan tersebut dibagi ke dalam tim yang terdiri dari pasangan-

pasangan dari kelompok menulis. 

3) Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teks 

 Dalam kelompok-kelompok ini, guru menentukan jenis menulis, 

mendiskusikan tulisan yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Siswa 
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akan bekerjasama dalam menemukan ide pokok, makna cerita, menulis cerita 

kembali dan sebagainya. 

4) Pemeriksaan oleh pasangan 

Pemeriksaan kelompok pasangan ini dilakukan setiap tahapan 

pembelajaran. Siswa saling memeriksa pekerjaan teman sekelas. 

5) Tes 

(1)  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

(2)  Guru memberikan selembar kertas folio bergaris kepada setiap regu. 

(3)  Guru menentukan bagaimanan menentukan topik karangan yang akan dibuat. 

Topik dipilih berdasarkan pengalaman mereka sendiri, kemudian siswa 

melakukan kegiatan-kegiatan menulis serta memilih bentuk tulisan yang tepat 

bedasarkan membaca dan tujuan yang telah mereka tentukan. 

(4)  Siswa pertama dari beberapa regu menuliskan judul karangan yang menjadi 

pilihannya. 

(5)  Siswa kedua menuliskan kalimat pertama kemudian disusul oleh siswa 

berikutnya secara berurutan. Pada tahap ini siswa membuat draf kasar yang 

lebih menekankan isi daripada tata tulis. 

(6)  Siswa berbagi tulisan dengan teman-teman, berpartisipasi secara kontruktif 

dalam diskusi tentang tulisan kelompok dan membuat perubahan yang 

substantif pada draf pertama, kemudian pada draf berikutnya  sehingga 

menghasilkan draf terakhir. 

(7)  Membetulkan kesalahan bahasa tulis mereka sendiri serta menolong 

membantu kesalahan bahasa dan tata tulis teman sekelas. 
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(8)  Mempublikasikan tulisan mereka dalam suatu bentuk yang sesuai. 

(9)   Pekerjaan diakhiri setelah semua siswa mendapat giliran. 

c).   Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran CIRC 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian 

halnya dengan model pembelajaran CIRC. Berikut ini kelebihan dan kelemahan 

model pembelajaran CIRC. 

1. Kelebihan Model CIRC 

 Amin Suyitno (2010) mengemukakan bahwa model CIRC memiliki 
kelebihan-kelebihan antara lain: 

1) siswa dapat memberikan tanggapannya secara bebas 
2) siswa dilatih untuk bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain 
3) bahan pelajaran dapat disampaikan oleh guru dengan baik karena sudah ada 

persiapan dan penguasaan materi sehingga bahan pelajaran tersebut dapat 
disampaikan dengan cara yang menarik, lebih mudah diterima dan diingat 
oleh para siswa. 

4) melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat 
5) tidak bersikap pasif dalam proses pembelajaran 

 
Hal senada diungkapkan oleh Herrmann Kim J (2013) bahwa keuntungan 

model  cooperative leraning adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Pendapat lain diungkapkan oleh  Kyndt Eva (2013:134) 

bahwa kelebihan model cooperative leraning adalah telah terbukti menimbulkan 

dampak positif yang  jelas pada berbagai variabel misalnya: prestasi, sikap,  dan 

persepsi. 

Sementara itu, Rini Susanti Wulandari (2010) mengemukakan bahwa 
model CIRC memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 
(1) membuat siswa lebih percaya diri 
(2) kelas menjadi lebih hidup 
(3) terbangunnya kerjasama kelompok 
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 Keuntungan lain model Cooperative Learning menurut Johnson, David 

dan johnson Roger  (2014) adalah mendorong pembelajaran yang lebih mendalam 

dan siswa lebih  menikmati pembelajaran. 

  Oleh karena itu, model CIRC  dapat disimpulkan banyak kelebihan 

diantaraya: (1) siswa dapat memberikan tanggapan secara bebas, (2) melatih siswa 

bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain, (3) melatih siswa 

mengungkapkan pendapat, (4) siswa lebih bersikap aktif dalam pembelajaran, (5) 

siswa lebih percaya diri, (6) kelas lebih hidup, (7) terbangunnya kerjasa 

kelompok, (8) pembelajaran lebih mendalam, dan (8) siswa lebih menikmati 

pembelajaran. 

2.   Kekurangan Model CIRC 

Pada dasarnya setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Di atas telah disebutkan kelebihan model CIRC. Rini Susanti 

Wulandari (2010) mengemukakan bahwa kekurangan model CIRC, yakni kelas 

menjadi agak ramai atau gaduh dan banyak waktu yang terbuang. 

 Menurut  Slavin, (2008) ada beberapa kekurangan dari model CIRC, 
antara lain: 
a) pada saat presentasi hanya siswa yang aktif yang tampil di depan kelas 
b) siswa yang tidak tampil bersikap pasif dalam mengikuti pelajaran 
c) apabila tidak dapat mengontrol kelas dengan baik maka akan membuat kelas 

menjadi ramai 
d) tidak semua guru pandai melaksanakan model CIRC 
 

 
d. Langkah-langkah Pelaksanaan CIRC 
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Pelaksanaan model CIRC dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pengenalan 

konsep, eksplorasi dan publikasi Miftahul, (2013:223). Berikut ini penjelasan dari 

ketiga tahap tersebut. 

1) Tahap 1 : Pengenalam Konsep Karangan Deskripsi 

 Pada fase ini,  guru mulai mengenalkan suatu konsep atau istilah baru 
yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa 
didapat dari keterangan guru, buku paket, atau media lainnya. 

 
2) Tahap 2 : Eksplarasi dan Aplikasi 

 Tahap ini memberikan peluang  pada siswa untuk mengungkapkan 
pengetahuan awal, mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan 
fenomena yang mereka alami dengan bimbingan guru. Hal ini menyebabkan 
terjadi konflik kognitif sehingga mereka akan berusaha melakukan pengujian 
dan berdiskusi untuk menjelaskan hasil observasi. Pada dasarnya tujuan fase 
ini adalah untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa serta 
menerapkan konsep awal siswa terhadap kegiatan dengan melalui hal yang 
kongkret. Selama proses ini siswa belajar melalui tindakan –tindakan dan 
reaksi-reaksi mereka sendiri dalam situasi baru yang masih berhubungan.  
 

3) Berbasis Tahap 3: Publikasi 

 Pada langkah ini, siswa mampu mengkomunilasikan atau 
mempresentasikan hasil tulisan mereka. Dalam hal ini siswa harus memberi 
dan menerima tanggapan berupa kritik atau saran untuk memperbaiki tulisan 
mereka. Bentuk presentasi yang dilakukan adalah dengan membacakan hasil 
tulisannya di depan kelas. 
 

Menurut Slavin (2010:4) langkah-langkah  CIRC adalah sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya empat orang secara heterogen. 

2. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide dan memberikan 

tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas. 

4. Mempresentasikan  / membacakan hasil kelompok. 

5. Guru memberikan penguatan. 
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6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

7. Penutup. 

Dari setiap langkah tersebut kita perhatikan  dengan jelas sebagai berikut.  

Langkah pertama, pengenalan konsep atau istilah baru yang mengacu pada hasil 

penemuan selama eksplorasi. 

Langkah kedua, eksplorasi dan aplikasi. Langkah ini memberikan peluang 

pada siswa untuk mengungkapkan pengetahuan dan menjelaskan fenomena yang 

mereka alami dengan bimbingan guru minimal. Hal ini menyebabkan konflik 

kogntitif pada diri mereka dan melakukan pengujian dan berdiskusi untuk 

membangkitkan minat, rasa ingin tahu serta menerapkan konsepsi awal terhadap 

kegiatan pembelajaran dengan memulai dari hal yang konkrit. Selama proses ini 

siswa belajar sendiri dan reaksi- reaksi dalam situasi baru yang masih 

berhubungan, juga terbukti menjadi sangat efektif untuk menggiring siswa 

merancang eksperimen, demontrasi  untuk diujikannya.  

Langkah ketiga publikasi, pada langkah ini siswa mampu 

mengkomunikasikan hasil temuan-temuan, membuktikan, memperagakan tentang 

materi yang dibahas. Siswa dapat memberikan pembuktian terkaan gagasan-

gagasan barunya diketahui teman-teman sekelasnya. Siswa menerima kritik saran 

atau sebaliknya saling memerkuat argumen. 

Dengan mengadopsi model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
CIRC untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi langkah 
yang ditempuh seorang guru adalah sebagai berikut. 

1. Guru menerangkan suatu pokok bahasan tertentu kepada para siswanya 
(misalnya dengan metode ekspositori). 

2. Guru siap melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
deskripsi melalui model CIRC untuk mengembangkan karakter toleransi. 
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3. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa (Learning Society)yang 
heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa. 

4. Guru memberitahui agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian kegiatan 
yang spesifik berdasarkan serangkain kegiatan CIRC. Guru berkeliling 
mengawasi kerja kelompok. 

5. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 
kepada guru tentang kendala yang dihadapi oleh anggota kelompok. Jika 
diperlukn guru bisa memberi bantuan kepada kelompok secara proporsional. 

6. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota kelompok 
telah memahami, dan dapat memecahkan masalah yang diberikan guru. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk menyajikan temuannya di 
depan kelas.  

8. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator yang diperlukan. 
9. Guru memberikan permasalahan secara individual kepada para siswa tentang 

pokok bahasan yang sedang dipelajari. 
10. Guru bisa membubarkan kelompok yang dibentuk dan para riswa kembali ke 

tempat duduknya masing-masing. 
11. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru dapat mengulang secara klasikal 

tentang pembelajaran yang sudah dilalui. 
12. Guru dapat memerikan tes formatif, sesuai dengan kompetensi yang 

diperlukan. 
Agus Suprijono, (130-131 ). 

 
 Model CIRC merupakan model kooperatif, sehingga setiap tahapannya 

dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan 

ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan suatu tugas, sehingga 

terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama.  

 Berdasarkan urutan pendekatan proses dan CIRC dalam penelitian ini 

langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah terpadu antara pendekatan 

proses dan CIRC. Langkah-langkah model CIRC adalah sebagai berikut. 

1. Guru membentuk kelompok yan terdiri dari empat atau lima siswa secara 

heterogen. 

2. Siswa membaca contok teks deskripsi yang sudah dipersiapkan dari rumah. 

3. Siswa berdiskusi tentang teks deskripsi yang sudah dibaca. 
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4. Siswa bekerjasama membuat tulisan deskripsi dengan tema Indahnya 

Kebersamaan. 

5. Tiap kelompok melaporkan hasil tugasnya kepada guru dan menyiapkan 

wakil untuk presentasi atau publikasi. 

6. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah 

dipelajari. 

8. Penutup 

 Berikut tabel pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

melalui model CIRC untuk mengembangkan karakter toleransi. 

Tabel 1. Langkah-langkah Menulis Deskripsi melalui Model  CIRC 
NO Langkah-Langkah Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

melalui model CIRC untuk Mengembankan Karakter Toleransi 

1. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa yang heterogen 
setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5  siswa. 
 
 

2. Siswa membaca contok teks deskripsi yang sudah dipersiapkan dari 
rumah. 
 

3. Siswa berdiskusi tentang teks deskripsi yang sudah dibaca. 
 

4. Siswa bekerjasama membuat tulisan deskripsi dengan tema Indahnya 
Kebersamaan. 

 

5. Tiap kelompok melaporkan hasil tugasnya kepada guru dan menyiapkan 
wakil untuk presentasi atau publikasi. 
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6. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 
 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama tentang materi yang 
sudah dipelajari. 

 

8. Penutup 

e. Karakter Toleransi 

 Karakter adalah tanda unik kita. Karakter lebih dalam daripada 

penampilan dan reputasi kita dan terdiri atas kepribadian atau tempramen kita 

Bohlin;(2005:159). Definisi lain karakter adalah gabungan dari kualitas moral dan 

etis yang terus berkembang dan penyajian kualitas-kualitas tersebut dalam respons 

emosional, pemikiran, pertimbangan, dan perilaku orang Dickinson Joan, 

(2011:1). 

  Karakter seseorang mengacu pada watak dan kebiasaan yang menentukan 

cara seseorang biasanya merespons keinginan rasa takut, tantangan, kegagalan, 

dan kesuksesan  Pala Aynur , (2011:23). 

Karakter yang baik tidak terbentuk secara otomatis, berkembang seiring 

waktu melalui proses pengajaran berkelanjutan contohnya melalui belajar dan 

latihan. Hal ini dikembangkan melalui pendidikan karakter.  

Tujuan pendidikan karakter  adalah mengembangkan karakter dalam setiap 

aspek budaya dan kurikulum sekolah. Selain itu, tujuan pendidikan karakter 

adalah membantu siswa mengembangkan karakter yang baik, yang termasuk 

memahami, peduli, dan bertindak atas sifat-sifat etis inti seperti rasa hormat,  
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tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan belas kasihan Dickinson Joan, (2011:1). 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat 

dimaknai segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi 

karakter pserta didik.  Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, 

cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi dan 

berbagai hal terkait lainnya. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk 

pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga 

nergara yang baik.  

Toleransi  diartikan sebagai sikap yang bersedia menenggang 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan, melakuan, dan sebagainya) pihak lain yang berbeda atau 

bertentangan dengan pendirian diri sendiri Saptono, (2011: 1(32).  

Sementara Ngainun Naim & Achmad Sauqi menjelaskan bahwa 
“Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan 
perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dalam literatur agama slam, toleransi 
disebut dengan tasamuh yang dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, 
membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang 
bertentangan dengan pandangan kita (2011: 138).”Toleransi merupakan kebajikan 
moral berharga yang dapat mengurangi kebencian, kekerasan dan kefanatikan. 
Dengan toleransi juga, kita dapat memperlakukan orang lain secara baik, hormat, 
dan penuh pengertian Michele Borba, (2008: 225). 

 
 Pendapat lain toleransi adalah suatu sikap keterbukaan dan hormat pada 

perbedaan yang ada di masyarakat  Lyness, (2007: 1). 
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Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, 

menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotype yang tidak adil, 

menemukan persamaan, dan menciptakan ikatan baru. Toleransi juga bisa berarti 

memperlakukan orang lain apa adanya seperti kita ingin diperlukan oleh orang 

lain. Toleransi merupakan kunci karakter Hokins, G, (2010). 

Menurut Thomas Lickona, (2004:52) menekankan tiga komponen 

perbedaan, agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. Karakter toleransi ini menjunjung tinggi tenggang rasa 

antarsesama agama, suku, etnis, dan lain-lain demi keberlangsungan kehidupan 

yang harmonis dan rukun. 

Karakter toleransi dapat disimpulkan karakter yang menjunjung tinggi 

tenggang rasa antarsesama agama, suku, etnis, dan lain-lain demi 

keberlangsungan kehidupan yang harmonis dan rukun. 

Karakter yang baik, yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), 

moral feeling (perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan/tindakan 

moral), yang diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan dan 

mengerjakan nilai-nilai kebaikan.  Hal senada juga disampaikan Brannon D (2008 

:2) karakter yang baik ditunjukkan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dapat 

dibentuk selama hidup serta bergantung pada faktor kontekstual. Program 

pendidikan karakter memiliki pengaruh positif pada prestasi, perilaku di kelas, 

dan skor tes jangka panjang Brannon D, (2008:56). 

  Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia lain untuk 

melangsungkan kehidupannya. Setiap manusia harus mengembangkan saling 
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toleransi dengan orang lain agar tercipta keseimbangan, kerukunan, keselarasan,  

perdamaian dalam kehidupan. 

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar meningkatkan 

kemampuan intelektual, akan tetapi juga membantu anak untuk dapat 

mengembangkan emosi, berbudaya, bermoral, bermasyarakat, dan kemampuan 

fisiknya. Young Pai dalam Arif Rohman (2009:122) berpendapat bahwa sekolah 

memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai instrumen untuk menstransmisikan nilai-

nilai sosial masyarakat (to transmit sociental value) dan sebagai agen untuk 

transformasi sosial (to be agent of social transform). Menurut pernyataan di atas 

dapat dikatakan bahwa, sekolah bukan hanya meningkatkan kemampuan 

intelektual, akan tetapi juga mengembangkan dan memperluas pengalaman sosial 

anak agar dapat bergaul dengan orang lain di dalam masyarakat. 

 Di dalam kelompok  anak dapat berinteraksi dengan teman peserta didik 

lainnya. Berinteraksi dan bergaul dengan teman dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan menunjukkan sikap toleransi terhadap siswa 

lain. 

 Rasa toleransi di lingkungan kelompok dapat dikembangkan ke 

lingkungan yang lebih luas yaitu sekolah, contohnya perilaku saling membantu, 

saling menyapa, dan saling menghormati antar warga sekolah. Perilaku ini tidak 

terbatas antar siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, melainkan harus 

ditunjukkan oleh semua warga sekolah yang termasuk di dalamnya. 

Sementara itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia menetapkan  toleransi 
merupakan salah satu nilai dalam delapan belas pendidikan budaya dan karakter 
bangsa yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran . Nilai –nilai 
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yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidkan nasional 
tersebut adalah (PP RI ,2011: 1): (1) religius, (2) Jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, 
(5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8)  demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) 
semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) 
bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15 gemar membaca, (16) peduli sosial, 
(17) peduli ligkungan, (18) tanggung jawab. 

Sementara menurut Park, N. (2008:87) pendidikan karakter meliputi: (1) 
kreatifitas, (2) rasa ingn tahu, (3) berpikir terbuka, (4) cinta belajar, (5) perspektif, 
(6) kejujuran, (7) keberanian, (8) ketekunan, (9) semangat, (10) kebaikan, (11) 
cinta, (12) kecerdasan sosial, (13) kadilan, (14) kepemimpinan, (15) kerja tim, 
(16) pemaaf, (17) kerendahan hati, (18) kehati-hatian, (19) pengaturan hati, (20) 
apresiasi keindahan, (21) syukur, (22) harapan, (23) humor, (24) spiritualitas. 

 
Karakter yang dipilih dalam penelitian ini adalah karakter toleransi, karena 

dengan CIRC dapat menumbuhkan toleransi antar siswa dalam kelompok. 

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai bahwa toleransi merupakan 

nilai yang penting dalam menghargai perbedaan dan penerimaan setiap individu. 

Dengan bersikap toleran dapat mewujudkan kondisi yang nyaman, saling terbuka,  

dan damai dalam perbedaan.  

Kultur toleransi penting untuk dibangun karena toleransi adalah nilai 

turunan dari karakter “Peduli” yang merupakan hasil dari olah rasa/karsa yang 

merupakan sikap yang dapat menunjukkan keberadaan seseorang, membangun 

kesepahaman dan saling pengertian sebagai bagian dari makhluk sosial. 

Sedangkan olah karsa/rasa berkenaan dengan kemauan, motivasi, dan kreativitas 

yang tercermin dalam kepedulian, citra dan penciptaan kebaruan (Muchlas 

Samani & Hariyanto, 2012: 24).  

Menurut Harsul Galik, (2013) indikator toleransi adalah sebagai 
berikut. 

Tabel 2.1. Indiktor Toleransi 
 Indikator     
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1 Bermusyawarah untuk memecahkan masaah     

2 Mau menerima saran dari orag lain     

3 Mau menerima teman siapa saja untuk masuk ke kelompok belajar     

4 Tidak marah apabila teman saya tidak disetujui oleh kelompok     

5 Tidak petnah mengejek teman dengan ucapan yang buruk     

6 Mau mengingatkan teman untuk serius ketika belajar kelompok     

7 Mengucapkan terimakasih apabila dibantu oleh teman     

8 Dapat menjadi pendengar yang baik ketika orang lain berpendapat     

9 Bisa menyemangati teman saya yang sedang berjuang untuk mewakili 

kelompok belajar saya di depan kelas 

 

    

1
0 

Tidak mengganggu teman apabila sedang mengerjakan tugas     

1
1 

Apabila teman ada masalah saya selalu siap membantunya.     

1
2 

Tidak pernah memotong pembicaraan ketika teman berbicara     

 
Tabel 2.2..Indikator Toleransi yang Menggambarkan Antara Nilai Jenjang  

Kelas 
Nilai 

 

 

Indikator  



 
 
 
 
 

51 
 

 Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Toleransi : 

Sikap dan tindakan 

Yang menghargai 

perbedaan agama, 

suku, tetnis, 
pendapat, sikap dan 
tindakan orang lain 
yang berbeda dari 

dirinya 

Tidak 
mengganggu 

teman yang 
berbeda 

pendapat. 

 

 

Memberikan 
kesempatan 

Teman untuk 
berbeda 

pendapat 

 Menghormati 
teman 

yang berbeda 
adat 

istiadatnya. 

Bersahabat dengan 
teman 

lain tanpa 
membedakan 

agama, suku, dan etnis 

 

 Bersahabat 
dengan teman 
dari sekolah lain 

Mau mendengarkan 

Pendapat yang 
dikemukakan teman 

tentang budayanya. 

 

  Mau menerima 
pendapat 

yang berbeda dari 
teman 

sekelas. 

 

         Daryanto (2013 : 152) 
 

 
Tabel 2.3..Indikator Toleransi menurut Agus Suprijono (2012: 176) adalah: 



 
 
 
 
 

52 
 

No. Indikator Toleransi Bobot Sor Nilai 

1 Menghargai pendapat 
orang lain 

15   

2 Mengambil giliran dan 
berbagi tugas 

15   

3 Mendorong orang lain 
untuk berbicara 
(partisipasi) 

15   

4 Mendengarkan secara 

aktif 

15   

5 Bertanya 15   

6 Berada dalam tugas 

 

10 

 

  

7 

 

 

Memberi respon 15   

Petunjuk : 
Skor = 0,1,2,3,4,5 
Nilai akhir = (Bobot x Skor):5 
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              Tabel 2.4. Indikator toleransi menurut Kemendikbud  (2013) adalah: 
No Aspek PengaAspek 

Pengamatan 
 

 

Skor 

   

 

 

 

 

1 2 3 4 

1. Menghormati pendapat 
teman 

    

2. Menghormati teman yang 
berbeda suku, agaman, 
ras, budaya, dan gender. 

    

3. Menerima kesepatan 
meskipun berbeda 
dengan pendapatnya 

    

4. Menerima kekurangan 
orang lain 

    

5 Memaafkan kesalahan 
orang lain 

    

 Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
Skor Diperoleh       X 4 = Skor Akhir 
     Skor Maksimal 
       

 Indikator karakter toleransi  menurut Hopkins Gary (2010: 3) adalah: (1) 

memahami bahwa ada lebih dari satu cara untuk melakukan sesuatu, (2) 

berkemauan untuk berbagi suka dan duka dengan orang lain, (3) sensitif dan peka 

terhadap perasaan orang lain, (4) Memasukkan teman yang berkemampuan 

kurang ke dalam aktivitas kelompok, (5) menjaga nilai-nilai, (6) berkemauan 

untuk belajar tentang budaya orang lain. 
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 Indikator karakter toleransi yang dikembangkan dalam penelitian ini ada 7 

indikator  yaitu: (1) mau menerima saran dari orang lain, (2) tidak marah apabila 

pendapat saya tidak disetujui oleh kelompok, (3) mau mengingatkan teman untuk 

serius ketika belajar kelompok, (4) mengucapkan terimakasih apabila dibantu oleh 

teman, (5) tidak mengganggu teman apabila teman sedang mengerjakan tugas, (6) 

apabila teman ada masalah saya selalu siap membentunya, (7) mengambil giliran 

dan berbagi tugas. Penskoran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penskoran yang bersumber dari Kemendikbud (2013). Hal tersebut 

tersaji dalam lampiran 3 halaman 133. 

Karakteristik Anak Sekolah Dasar  

1) Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut Piaget (2011: 147-148) menyebutkan bahwa perkembangan anak 

mempunyai empat tahap yaitu tahap sensorimotor, tahap operasional, tahap 

operasional nyata, dan tahap operasional formal. 

Siswa kelas IV Sekolah Dasar menurut Piaget (2010: 147-148) masuk pada 

tahap operasional konkrit (usia 7-11 tahun). Menurut Peterson (2012:242) masuk 

dalam middle childhood. Anak mulai mengatur data ke dalam hubungan-

hubungan logis dan mendapatkan kemudahan dalam memanipulasi data dalam 

situasi pemecahan masalah. Operasi-operasi yang demikian biasanya terjadi jika 

obyek-obyek nyata memang ada, pengalaman-pengalaman lampau yang aktual 

bila disusun. Anak mampu membuat keputusan tentang hubungan-hubungan 

timbal balik dan berkebalikan, misalnya kiri dan kanan adalah hubungan dalam 
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hal posisi atau tempat, serta “menjadi orang asing” adalah suatu proses timbal 

balik.  

Tahap operasional konkrit  (usia 11 dan seterusnya). Tahap ini ditandai oleh 

perkembangan kegiatan-kegiatan (operasi) berpikir formal dan abstrak. Individu 

mampu menganalisis ide-ide, memahami tentang ruang dan hubungan-hubungan 

yang bersifat sementara (temporal). Orang muda ini mampu berpikir logis tentang 

data yang abstrak; mampu menilai data menurut kriteria yang diterima; mampu 

menyusun hipotesis dan mencari akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi dari 

hipotesis tersebut; mampu membangun teori-teori dan memperoleh simpulan logis 

tanpa pernah memiliki pengalaman langsung.  

Pendapat lain menurut Santrock, (2009: 248) pada masa kanak-kanak 

menengah dan akhir anak-anak lebih mengembangkan pemahaman serta 

pengaturan emosi diri. Selain itu, anak mengalami perubahan-perubahan 

perkembangan selama masa ini. 

 Anak SD mempunyai karakteristik tersendiri. Karekteristik yang dimiliki 
anak SD yaitu: (a) keadaan jasmani tumbuh sejalan dengan prestasi sekolah, (b) 
sikap tunduk kepada peraturan permainan yang tradisional, (c) ada kecenderungan 
suka memuji diri sendiri, (d) suka membandingkan dirinya dengan anak lain, 
kalau hal itu menguntungkan, (e) kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, 
maka soal itu dianggapnya tidak penting, (f) pada masa ini anak menghendaki 
nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai 
baik atau tidak, (g) minat kepada kehidupan praktis sehari-hari, (h) realistis dan 
ingin tahu, (i) menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal mata 
pelajaran-mata pelajaran khusus, (j) sampai kira-kira umur 11 tahun, anak 
membutuhkan pengajar atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan 
tugasnya, dan (k) setelah umur 11 tahun umumnya anak-anak berusaha 
menyelesaikan tugasnya sendiri (Iskandarwassid & Dadang Sunendar, 2011: 141). 
Sesuai tahap perkembangan anak, siswa kelas IV SD mereka memasuki tahap 
operasional konkret. Oleh karena itu, pada masa siswa kelas IV sekolah dasar ini 
guru harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan tahap operasional konkret. Pada masa ini juga diajarkan nilai-
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nilai karakter yang baik sehingga menjadi sikap yang membudaya atau melekat 
pada diri anak dalam kehidupan. 

 
  Raharjo (2010) mengasumsikan pendidikan karakter secara lebih luas lagi 

yakni suatu proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi 

moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi 

terbentuknya generasi yang berkualitas, mampu hidup mandiri dan memiliki 

prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau dapat dikatakan 

bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, 

dan warga negara yang baik dengan kriteria secara umum adalah nilai-nilai sosial 

tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.  

2) Karakteristik Siswa Kelas IV Mas Mansur SD Muhammadiyah Sapen 

Yogyakarta 

Siswa  kelas IV berjumlah 30 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 10 

Siswa perempuan. Siswa yang cepat belajar sekitar 20%,  siswa lambat belajar 

sekitar 40%, dan siswa yang memiliki kemampuan sedang sekitar 40%. Ada 10  

siswa laki-laki yang aktif  bergerak dan berbicara ketika proses pembelajaran 

berlangsung ada juga siswa yang kurang memiliki semangat belajar sekitar  10 

orang. 
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Tabel 3. Lembar observasi siswa tentang karakter toleransi 
N
O 

Sub 
Varia 
bel 

Indikator    N a m a    
          

1

. 

Terbu 
ka 

Mau 
menerima 
saran dari 
orang lain 

          

2

. 

Menerim
a 
keindaha
n 
perbedaa
n 

Tidak marah 
apabila 
pendapat saya 
tidak disetujui 
oleh kelompok 

          

3

. 

Perhatian Mau 
mengingatkan 
teman untuk 
serius ketika 
belajar 
kelompok 

          

4

. 

Menghar
gai 
kebaikan 
orang 
lain 

Mengucapkan 
terimakasih 
apabila 
dibantu oleh 
teman 

          

5

. 

Menghar
gai 
situasi-
situasi 
orang 
lain 

Tidak 
mengganggu 
teman apabila 
teman sedang 
mengerjakan 
tugas 

          

6

. 

Pemaha
man 
timbal 
balik 

Apabila teman 
ada masalah 
saya selalu 
siap 
membantunya 

          

7

. 

Terbuka Mengambil 
giliran dan 
berbagi tugas 
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a. Hasil Penelitian yang Relevan  

 Penelitian yang  relevan dengan penelitian ini adalah penelitian  tesis yang 

dilakukan oleh Novianti  (2016). Hasil penelitiannya bahwa dengan model 

pembelajaran CIRC dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 

dalam Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas VIII MTsN IPUH.  Hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian Novianti yaitu meneliti tentang 

pembelajaran membaca dan menulis dalam Pelajaran Bahasa Inggris,  sedangkan 

penelitian ini meneliti pembelajaran menulis deskripsi  dalam Pelajaran Bahsa 

Indonesia, subjek penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Novianti juga 

berbeda. Novianti mengambil subjek penelitian siswa kelas VIII MTsN IPUH, 

sedangkan peneliti mengambil subjek siswa kelas IV SD. 

 Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian  dalam 

betuk jurnal yang dilakukan oleh Azmussya‟ni, Muhammad Nur Wangid dengan 

menerapkan pendekatan proses dengan media gambar di kelas II SDN 3 Sakra 

Lombok Timur NTB. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan proses dengan 

media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas II SDN 3 

Sakra Lombok Timur NTB.  

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian  yaitu meneliti 

tentang pembelajaran menulis dengan pendekatan proses melalui media gambar, 

sedangkan penelitian ini meneliti pembelajaran menulis deskripsi melalui 

keterampilan proses berbasis CIRC dan karakter toleransi. Subjek penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan  juga berbeda. Azmussya‟ni, Muhammad Nur 

Wangid  mengambil subjek penelitian siswa kelas kelas II SDN 3 Sakra Lombok 
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Timur NTB, sedangkan peneliti mengambil subjek siswa kelas IV  Mas Mansur 

SD Muhammadiyah Sapen Gowongan. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wiganti  ( 2010).  Penelitian ini menjelaskan bahwa kooperatif 

model CIRC terjadi penerapan dua aspek, yaitu membaca dan menulis dalam 

sebuah materi menulis buku harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

CIRC dapat meningkatkan kemampuan menulis buku harian siswa kelas VII B 

SMP Negeri Sentolo.  Persamaan penelitian Wigati dengan penelitian ini adalah 

model yang digunakan, yaitu keduanya sama-sama menggunakan model CIRC. 

Sementara itu perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek 

penelitian Wigati adalah siswa SMP sedangkan subjek dalam penelitian ini siswa 

kelas IV SD. Objek penelitian Wigati adalah buku harian, objek dalam penelitian 

ini menulis deskripsi. 

C. Kerangka Pikir   

      Dalam  kenyataan masih banyak dijumpai pengajaran keterampilan 

menulis yang menerapkan pendekatan tradisional. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pengajaran keterampilan menulis yang belum optimal. Pengembangan 

keterampilan menulis siswa dapat diharapkan berhasil dengan baik apabila 

digunakan model, pendekatan, dan strategi yang tepat. 

 Menyadari kenyataan yang tidak menguntungkan bagi upaya 

pengembangan keterampilan menulis tersebut, perlu diterapkan model  

Cooperative Integrated  Reading and Composition (CIRC)  dalam pengajaran  

menulis deskripsi untuk mengembangkan karakter tolesansi di SD 
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Muhammadiyah Sapen Gowongan  kelas IV Mas Mansur. Harapannya dari 

penerapan model Cooperative Integrated  Reading and Composition (CIRC)  

dalam pengajaran  menulis deskripsi dan karakter toleransi di SD Muhammadiyah 

Sapen Gowongan  kelas IV Mas Mansur yaitu ada peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi.  

Skema kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut. 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gambar 1. 

Skema Kerangka Pikir 
 

 

 

Kondisi awal Tindakan Hasil yang 
diharapkan 

1.Siswa kesulitan dalam 
menulis deskripsi. 

2. Siswa lebih banyak 
mendapatkan  
pelajaran menghapal 
daripada praktik. 

3. Siswa kesulitan 
memahami topik yang 
tidak dikenalnya. 

4. Siswa menganggap 
menulis sebagai suatu 
beban yang berat. 

5. Kerjasama siswa 
dalam menulis 
deskripsi masih 
rendah. 

6. Belum ditemukan 
model pembelajaran 
yang tepat. 

 
 

1. Pembentukan kelompok. 
2. Siswa membacateks 

deskripsi yang dibawa dari 
rumah 

3. Siswa berdiskusi tentang 
teks deskripsi 

4. Siswa bekerjasana 
membuat tulisan deskripsi 
dengan tema Indahnya 
Kebersamaan 

5. Tiap kelompok melaporkan 
hasil tugasnya kepada guru 
dan dan menyiapkan wakil 
untuk presentasi atau 
publikasi 

6. Kelmpok lain menanggapi 
hasil presentasi 

7. Guru dan siswa membuat 
kesimpulan bersama 

8. Penutup 

 

1. Guru mampu 
menerapkan 
model CIRC. 

2. Kualitas 
pembelajaran 
keterampilan 
menulis 
deskripsi dapat 
Meningkat. 

3. Hasil 
pembelajaran 
keterampilan 
menulis 
deskripsi dapat 
meningkat. 
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D. Hipotesis Tindakan 

1. Proses pembelajaran menulis dengan menerapkan model CIRC dapat 

meningkatkan katerampilan menulis karangan deskripsi dan kuarakter 

toleransi siswa kelas IV Mas Mansur SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. 

2. Setelah diterapkan model CIRC dapat meningkatkan nilai katerampilan menulis 

karangan deskripsi serta mengembangkan karakter toleransi siswa kelas IV 

Mas Mansur   SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


