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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYIMPULKAN  

ISI CERITA ANAK SISWA KELAS V SDN 001 WARU, 

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  

DENGAN METODE KOOPERATIF-KOLABORATIF 

Sumiati 

Tridaya 

Abstrak: Menyimpulkan isi cerita anak merupakan kompetensi yang belum 

dikuasai siswa kelas VB SDN 001 Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam 

menyimpulkan isi cerita, siswa belum memperhatikan unsur-unsur cerita sehingga 

ada unsur yang terabaikan. Hal itu disebabkan siswa kurang memahami cara 

menyimpulkan isi cerita secara tepat. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 

mengajarkan cara menyusun simpulan dengan menggunakan metode kooperatif-

kolaboratif. Dengan metode ini siswa menjadi lebih aktif dalam menyimpulkan isi 

cerita dan kualitas simpulan mereka juga lebih baik. 

Kata kunci: metode kooperatif-kolaboratif, pembelajaran,  menyimpulkan isi cerita 

 
Pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

empat keterampilan berbahasa, yaitu menyi-

mak, berbicara, membaca, dan menulis. Se-

belum mengenal baca-tulis, manusia dituntut 

untuk memiliki keterampilan berbicara dan 

menyimak. Menyimak dan  membaca me-

rupakan keterampialn berbahasa yang 

bersifat reseptif. 

Membaca merupakan keterampilan 

reseptif yang kompleks. Membaca bertujuan 

agar pembaca memahami teks yang dibaca. 

Agar memperoleh pemahaman tentang teks 

yang dibaca secara baik, pembaca perlu 

menguasai berbagai teknik membaca. Pada 

kenyataannya, tidak semua orang memiliki 

kemampuan menguasai berbagai teknik 

membaca tersebut. Penguasaan teknik mem-

baca ini sangat penting, terutama bagi siswa. 

Bagi siswa, kemampun membaca merupa-

kan alat untuk mempelajari berbagai teks, 

terutama buku-buku pelajaran dan buku 

penunjang. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

telah dilakukan pada siswa kelas V SDN 001 

Waru, kabupaten Penajam Paser Utara, sela-

ma proses pembelajaran menyimpulkan isi 

cerita, siswa kurang aktif dalam mengikuti 

pelajaran. Hasil penyimpulan isi cerita yang 

dilakukan siswa juga masih belum meme-

nuhi persyaratan. Hal itu diduga disebabkan 

oleh metode yang digunakan oleh guru. Gu-

ru memulai pelajaran dengan memberikan 

ceramah tentang cara menyimpulkan isi 

cerita tanpa memberikan contoh aplikasinya 

secara langsung. Setelah itu, siswa ditugasi 

membaca cerita dan menyimpulkan isinya.  

Dari 28 orang siswa, hanya 10 orang 

siswa yang mengikuti penjelasan guru secara 

aktif dan dapat menyimpulkan isi cerita 

dengan baik. Mereka itu adalah anak-anak 

yang menempati peringkat 10 besar di kelas. 

Sebanyak 12 siswa pasif ketika mengikuti 

pelajaran dan tidak mampu menyimpulkan 

isi cerita. Sementara itu, 6 siswa kurang aktif 

mengikuti pelajaran dan menyimpulkan isi 

cerita dengan cara menulis kembali sebagian 

isi cerita anak tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa, diperoleh informasi bahwa siswa 

merasa bosan mendengarkan ceramah. 

Mereka mengatakan cenderung mengantuk 

ketika mendengarkan ceramah guru. Oleh 

sebab itu, materi yang dijelaskan oleh guru 

hanya sebagian kecil yang dapat mereka 
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pahami. Akibatnya, mereka mengalami 

kesulitan dalam menyimpulkan isi cerita. 

Berdasarkan paparan di atas, masalah 

yang ditemukan dalam pembelajaran di atas, 

dipaparkan sebagai berikut. Pertama, in-

teraksi guru dengan siswa kurang optimal 

karena komunikasi hanya terjadi satu arah. 

Kedua, interaksi siswa dengan siswa lain 

tidak terbangun karena siswa yang sudah 

memahami materi ajar bekerja secara 

individual. Ketiga, siswa yang mengalami 

kesulitan menyimpulkan isi cerita cenderung 

bersikap apatis di kelas. Akibatnya, siswa 

tidak mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru dan tidak tuntas dalam 

mencapai KD. Apabila ketiga masalah 

tersebut bisa dipecahkan, diharapkan hasil 

belajar siswa meningkat dan mencapai 

standar ketuntasan yang ditetapkan. 

Berdasarkan sumber permasalahan 

yang sudah diidentifikasi dan dipaparkan di 

atas, untuk mengatasi permasalahan di atas, 

diperlukan metode pembelajaran yang dapat 

membangkitkan kegairahan anak untuk 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Dengan berlibat aktif, anak merasa bergairah 

dan lebih mudah menerima atau menguasai 

materi pelajaran yang diajarkan. Model 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah 

metode  kooperatif-kolaboratif. Keunggulan 

metode ini adalah mampu (1) memak-

simalkan partisipasi siswa dalam pembe-

lajaran melalui bantuan teman sebaya dalam 

kegiatan sumbang sebaya, dan (2) me-

ningkatkan hasil belajar siswa. 

Istilah kooperatif-kolaboratif ber-

konotasi pada aktivitas belajar siswa dalam 

kelompok. Pada dasarnya, pengelompokan 

bukan tujuan utama dalam proses pem-

belajaran yang dikembangkan, melainkan 

modifikasi tujuan pembelajaran dari sekedar 

menyampaikan informasi (transfer or 

information) menjadi konstruksi penge-

tahuan (construction of knowledge) oleh 

siswa secara individu dalam kelompok 

(Burns, 1999). Dalam hal ini, pengelom-

pokan merupakan satu strategi yang dian-

jurkan sebagai cara siswa saling berbagi 

pendapat, berargumentasi, dan mengem-

bangkan berbagai alternatif pandangan 

dalam upaya mengkonstruksi pengetahuan 

setiap individual. 

Pembelajaran kooperatif merupakan 

bentuk pembelajaran siswa belajar bersama, 

saling menyumbangkan pikiran dan ber-

tanggung jawab terhadap pencapaian hasil 

belajar secara individual (Slavin, 1991). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah suatu strategi pem-

belajaran dalam kelompok-kelompok kecil 

yang beranggotakan siswa dengan kemam-

puan akademik yang berbeda-beda untuk 

bekerja sama, saling membantu, dan berin-

teraksi dalam memahami materi pelajaran.  

Berdasakan permasalahan di atas dan 

penelitian terdahulu, perlu diadakan 

penelitian tindakan kelas yang dapat dija-

dikan landasan untuk membangkitkan keak-

tifan siswa dalam pembelajaran dan mening-

katkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

Peneliti termotifasi untuk melakukan pene-

litian tindakan kelas dengan tujuan mengkaji 

lebih dalam upaya untuk meningkatkan 

keteramplan membaca melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan meng-

gunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian dilakukan dalam dua 

siklus yang terdiri atas empat tahap pokok, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi (Kemmis dan 

McTaggart,1992). Penelitian ini diawali 

dengan melakukan studi pendahuluan. Studi 

pendahuluan ini dilakukan untuk menge-

tahui adanya masalah dalam pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh guru di kelas. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ter-

sebut disusun perencanaan tindakan siklus I. 

Pada tahap perencanaan ini peneliti 

menyusun (1) rencana perbaikan pembe-

lajaran (RPP) siklus I, (2) menetapkan target 

tindakan, baik target hasil maupun target 

proses, dan (3) menyusun instrumen pe-

nelitian. Ada dua instrumen yang disusun, 

yaitu (1) tes menyimpulkan isi cerita, dan 



78 J-TEQIP, Tahun 1, Nomor 1, November 2010. 

 

(2) pedoman pengamatan aktivitas siswa 

dalam kerja kelompok. 

RPP yang telah disusun tersebut 

diterapkan pada tahap pelaksanaan tindakan. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 

guru sebagai kolaborator. Pembelajaran 

tetap dilakukan oleh guru agar kondisi kelas 

tetap alamiah dan tidak mempengaruhi 

suasana belajar siswa. Pengamatan di-

lakukan oleh peneliti dengan berpedoman 

pada panduan pengamatan yang telah 

disusun. Untuk mengabadikan peristiwa 

penting dalam proses pembelajaran, peneliti 

merekamnya dengan kamera. 

Data, baik hasil pembelajaran maupun 

proses, dianalisis (direfleksi). Hasil analisis 

tersebut dibandingkan dengan target tin-

dakan yang telah ditetapkan. Hasil pelak-

sanaan siklus I menunjukkan bahwa siswa 

belum mampu mencapai ketuntasan minimal 

yang ditetapkan dan proses pembelajaran 

juga belum mencapai target yang ditetapkan. 

Itulah sebabnya hasil penelitian ini di-

gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki 

RPP siklus II. Hasil analisis siklus II 

menunjukkan bahwa siswa telah mampu 

mencapai target ketuntasan minimal kom-

petensi yang ditetapkan. Begitu juga seba-

gian besar siswa telah berlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. Untuk itu, penelitian 

ini tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VB SDN 001 Waru, kabupaten Penajam 

Paser Utara dan guru kelas VB di sekolah 

tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 10 dan 31 Maret 2010. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

siswa kelas V dalam menyimpulkan isi 

cerita dalam beberapa kalimat melalui me-

tode kooperatif-kolaboratif. Masing-masing 

siklus dilakukan dalam satu kali pertemuan 

(2 x 35 menit). Berikut ini disajikan hasil 

pelaksanakan tindakan setiap siklus. 

 

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

sebagai kolaborator. Hal itu dilakukan agar 

kealamiahan kelas tetap terjaga. Dengan 

harapan proses belajar siswa tidak terganggu 

dan proses pembelajaran di kelas ber-

langsung optimal.  

Pembentukan kelompok dilakukan 

secara acak dengan pertimbangan agak 

anggota setiap kelompok terbentuk secara 

acak. Dengan keragaman anggota kelompok 

diharapkan terjadi proses saling ajar antara 

anak yang berkemampuan tinggi dengan 

anak yang berkemampuan sedang dan 

rendah. Kepada setiap kelompok, guru 

memberikan teks cerita anak dan lembar 

kerja sesuai dengan jumlah siswa pada 

setiap kelompok. Lembar kerja tersebut 

berisi pertanyaan pemandu yang harus 

dijawab oleh siswa berdasarkan cerita yang 

mereka baca. Pertanyaan yang dimaksudkan 

adalah: apa, siapa, kapan, di mana, 

bagaimana, dan mengapa. 

Setiap pertanyaan ditulis dalam 

lembaran kertas dan dilipat. Setelah itu, 

setiap anggota kelompok diminta mengam-

bil satu lembar. Selanjutnya, siswa diminta 

membaca teks cerita secara intensif dan 

mencari jawaban dari pertanyaan yang 

diterimanya sampai tuntas dari isi teks 

cerita. Berdasarkan jawaban yang diperoleh 

oleh setiap anggota kelompok, selanjutnya 

mereka mendiskusikan jawaban mereka ter-

sebut dalam diskusi kelompok. Hasil diskusi 

tersebut diusun menjadi laporan hasil diskusi 

kelompok. 

Laporan hasil diskusi kelompok di-

diskusikan dalam diskusi kelas untuk men-

dapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih 

akurat atas pemahaman isi teks cerita anak. 

Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai 

pemandu diskusi. Hasil diskusi kelompok 

disajikan oleh wakil kelompok dan di-

tanggapi oleh anggota kelompok lain.  

Setelah semua jawaban didiskusikan, 

guru mengarahkan siswa untuk menyusun 

simpulan isi cerita anak yang dibaca ber-

dasarkan hasil diskusi kelas. Simpulan yang 

disusun harus mencakup jawaban semua 

pertanyaan yang yang diberikan oleh guru. 
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Selanjutnya, simpulan yang dihasilkan 

ditelaah kembali untuk menilai kesesuaian-

nya dengan isi teks cerita anak yang dibaca 

dan pertanyaan yang harus dijawab. Berda-

sarkan hasil penelaahan tersebut, simbulan 

yang telah disusun direvisi dan di-

sempurnakan sehingga menjadi simpulan 

yang tepat dan komprehensif.  

Untuk memotivasi siswa dalam berlibat 

pada pembelajaran, guru memberikan 

penghargaan kepada dua kelompok dengan 

hasil simpulan terbaik dan kelompok yang 

memiliki kerja sama terbaik. Hasil pe-

nilaian kinerja kelompok ini ditempelkan di 

papan tulis agar dapat dilihat dan dipelajari 

oleh siswa yang lain.  

Sebagai evaluasi individual, guru mem-

bagikan lagi teks cerita anak yang baru 

untuk disimpulkan isinya oleh siswa secara 

individual. Berdasarkan hasil penilaian ini 

diperoleh skor sebagai berikut: rata-rata skor 

yang diperoleh mahasiswa kurang dari 50, 

jauh di bawah ketuntasan minimal yang di-

tetapkan, yaitu 70. Skor tertinggi 76,25 dan 

skor terendah 29,5. Hanya terdapat 4 anak 

yang mendapat skor 70 ke atas. Sementara 

itu, sisanya (40 anak) mendapat skor di 

bawah 70. Jadi, hasil pelaksanaan siklus I 

belum mencapai standar ketuntasan minimal 

yang ditetapkan. Dengan demikian, perlu 

dilakukan tindakan Siklus II untuk mencapai 

target yang ditetapkan. 

Selama proses pembelajaran, siswa juga 

belum terlibat secara aktif dalam pem-

belajaran. Suasana kelas juga masih tampak 

kurang menyenangkan. Siswa lebih banyak 

pasif dalam proses pembelajaran. Akibatnya 

proses pembelajaran belum bisa berlangsung 

optimal dan hasil belajar siswa juga belum 

mencapai target yang ditetapkan. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Secara umum, prosedur pelaksanaan 

tindakan siklus II sama dengan prosedur 

tindakan siklus I. Siklus II dimulai dengan 

menyusun RPP siklus II. RPP siklus II 

merupakan hasil perbaikan RPP siklus I. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II dibuat 

lebih rinci lagi dan ditata secara lebih 

sistematis. Pada setiap aktivitas, diupayakan 

agar siswa terlibat secara aktif dan interaksi 

antarsiswa  dalam kerja kelompok lebih 

baik. Pelaksanaan pembelajaran siklus II 

juga tetap dilakukan oleh guru agar kealami-

ahan proses pembelajaran tetap terjaga. Agar 

pelaksanaan pembelajaran lebih baik, 

pemahaman guru atas langkah-langkah pem-

belajaran yang sudah dirancang ditingkatkan 

lagi. 

Pembentukan kelompok dilakukan 

secara acak dengan pertimbangan agak 

anggota setiap kelompok terbentuk secara 

acak. Dengan keragaman anggota kelompok 

diharapkan terjadi proses saling ajar antara 

anak yang berkemampuan tinggi dengan 

anak yang berkemampuan sedang dan 

rendah. Kepada setiap kelompok, guru mem-

berikan teks cerita anak yang baru dan 

lembar kerja sesuai dengan jumlah siswa 

pada setiap kelompok. Lembar kerja tersebut 

berisi pertanyaan pemandu yang harus 

dijawab oleh siswa berdasarkan cerita yang 

mereka baca. Pertanyaan yang dimaksudkan 

adalah: apa, siapa, kapan, di mana, 

bagaimana, dan mengapa. Setiap kelompok 

hanya mendapatkan satu pertanyaan yang 

pembagiannya dilakukan secara undian.  

Setelah menerima teks cerita anak, 

siswa diminta membacanya secara teliti. 

Setelah itu, mereka mencari dan menemukan 

jawaban pertanyaan yang mereka terima 

secara kelompok. Jawaban yang mereka 

terima didiskusikan secara sungguh-sungguh 

sampai diperoleh jawaban yang benar-benar 

tepat dan akurat. Setelah itu, jawaban 

masing-masing kelompok dibawa dan 

dibahas dalam diskusi kelas. Dengan 

demikian, diperoleh pemahaman terhadap isi 

cerita anak secara komprehensif dari 

berbagai aspek yang merupakan perpaduan 

dari semua kelompok. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

II ini ternyata berhasil membuat siswa 

terlibat secara aktif dalam kerja kelompok 

dan dalam diskusi kelas. Hal itu disebabkan 

siswa merasa mudah melakukannya karena 

hanya berfokus pada jawaban satu 

pertanyaan saja. Begitu juga diskusi kelas 
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tetap hidup karena kelompok lain belum 

membahasnya. Dengan demikian, setiap 

penyajian dari kelompok yang maju selalu 

menarik dan mendapat respon positif dari 

kelompok yang lain. 

Dari pelaksanaan siklus II ini rata-rata 

skor siswa adalah 75. Hanya 8 anak yang 

mendapat skor di bawah 70. Suasana kelas 

juga menyenangkan. Anak yang terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran lebih dari 

75%. Dengan kata lain, kelas aktif, hidup, 

dan menyenangkan. Hal itu membuat hasil 

belajar anak optimal. Berdasarkan hasil 

pelaksanaan tindakan tersebut, penelitian ini 

dihentikan karena target, baik hasil maupun 

proses yang ditetapkan, telah tercapai. Siklus 

berikutnya tidak diperlukan lagi. 

  

SIMPULANP 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di 

atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif-kolaboratif 

terbukti dapat meningkatkan kualitas pem-

belajaran menyimpulkan isi cerita anak. 

Suasana kelas menjadi menyenangkan, 

siswa aktif dalam kegiatan kelompok, dan 

interaksi antarsiswa juga lebih baik. Kondisi 

proses pembelajaran yang optimal tersebut 

membuat penguasaan anak terhadap kom-

petensi yang diajarkan juga meningkat. Hal 

itu juga berdampak peningkatan prestasi 

belajar anak, yaitu rata-rata skor siswa 75. 

Skor tersebut lebih tinggi dari target 

ketuntasan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

disarankan agar guru bisa menggunakan me-

tode kooperatif-kolaboratif dalam pem-

belajaran membaca atau menyimak. Sebab, 

dalam pembelajaran kooperatif-kolaboratif 

berlangsung kegiatan saling ajar antarsiswa 

sehingga anak yang kurang akan mendapat-

kan gesekan dari siswa yang lebih tinggi 

kemampuannya. Dengan demikian, proses 

pembelajaran tidak hanya berasal dari guru, 

tetapi juga dari siswa lain. Hal itu me-

mungkinkan terbentuknya kelas sebagai 

forum pembelajaran dan anggota kelas 

sebagai masyarakat belajar. 
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