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ABSTRAK 

Nama: Yuli Ratna Sari, Tempat Tanggal Lahir: Langsa 06 Juli 1991, NIM: 

1012011165, judul skrips: Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative  

Integrated Reading And Composition (CIRC) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Pelajaran PAI Di Kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) diartikan 

sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan 

pada soal PAI secara menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi 

bagian-bagian yang penting dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan penelitian 

ini adalah (1) untuk mengetahui penggunaan model CIRC dalam pembelajaran. 

(2) untuk mengetahui hasil belajar siswa pada model pembelajaran CIRC. (3) 

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran CIRC terhadap hasil belajar 

siswa pada materi  iman kepada kitab-kitab Allah swt dikelas VIII SMP Negeri 3 

Langsa 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa yang terdiri dari 11 kelas berjumlah 360 siswa 

dan sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) kelas yaitu kelas VIII
4
 sebagai 

kelas eksperimen yang berjumlah 30 siswa dan VIII
7
 sebagai kelas kontrol yang 

berjumlah 34. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh validitas tes 0,759 dan 

reliabilitas tes 0,367 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen memenuhi 

syarat untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh (1) thitung= 25,29 dan ttabel = 1,670 

pada taraf signifikan 05,0 , dapat dinyatakan Ho di tolak dan Ha terima, 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

model pembelajaran CIRC terhadap hasil belajar siswa pada materi pelajaran PAI 

di kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa tahun ajaran 2015. (2) Hasil belajar siswa 

yang menggunakan model pembelajaran CIRC lebih tinggi dari pada tanpa 

menggunakan model pembelajaran CIRC (3) penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada materi iman 

kepada kitab-kitab Allah swt di kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa tahun ajaran 

2015 dari pertemuan I ke pertemuan II menjadi amat baik. Sehingga dapat 

disarankan dalam proses belajar mengajar diharapkan agar guru dapat 

menggunakan model pembelajaran CIRC. 

 

 

Kata Kunci : Model Cooperative Integrated Reading And Composition     

(CIRC), hasil belajar dan Materi Pelajaran PAI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berfikir 

kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang 

lebih optimal.
1
 Merujuk pada hal ini perkembangan model pembelajaran terus 

mengalami perubahan dari model tradisional menuju model yang lebih modern. 

Model pembelajaran berfungsi untuk memberikan situasi pembelajaran yang 

tersusun rapi untuk memberikan suatu aktivitas kepada siswa guna mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, salah satu 

model pembelajaran yang kini mendapat respon adalah model pembelajaran 

kooperatif. Kooperatif berasal dari bahasa Inggris Yaitu cooperate yang berarti 

bekerja bersama-sama. Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda.
2
 

Soekamto mengemukakan model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

                                                             
1
 Isjoni, Cooperative Learning “Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok”, 

(Bandung : Alfabeta, 2007 ), hal. 8 

 
2  Ibid, hal.14 
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merencanakan aktivitas belajar mengajar.
3
 Model-model pembelajaran merupakan 

kunci keberhasilan mutlak ketika seorang guru ingin mengaktualisasikan ilmunya 

kepada murid dalam menciptakan kelas efektif dengan meningkatkan efektivitas 

proses pembelajaran secara holistik, yang dalam teori Hunt ada lima bagian yaitu 

perencanaan, komunikasi, pengajaran, pengaturan dan evaluasi.
4
 

Dalam pembelajaran dapat digunakan berbagai model salah satunya 

penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated reading and Composition 

( CIRC) dapat dijadikan salah satu alternatif dalam Pembelajaran PAI. Model ini 

pada dasarnya merupakan model yang mengutamakan kerjasama dalam 

kelompok, terutama dalam memahami dan menguasai materi dengan cara 

membaca dan berdiskusi. Hal ini sesuai dengan salah satu permasalahan yang 

sekarang dihadapi dalam pendidikan di Indonesia, dimana kemampuan siswa 

dalam membaca secara cermat dan menemukan pokok bacaan yang penting dalam 

materi yang mereka baca masih kurang. Siswa juga belum terbiasa dalam 

berinteraksi dan saling bertukar pendapat. Dalam model ini setiap siswa dalam 

kelompoknya saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan 

menyelesaikan tugasnya, sehingga dengan meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran maka akan terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang 

lebih lama.
5
  

                                                             
3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ( Jakarta : Kencana, 2010), 

hal. 22  

  
4 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis : Sebuah Model Pelibatan 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2004) Cet ke-II, hal. 120 

 
5
 Miftahul huda, Model-Medel Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013 ), hal. 221 
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Pada hakikatnya pembelajaran kooperatif sama dengan kerja kelompok, 

oleh karena itu banyak guru yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang aneh 

dalam pembelajaran kooperatif karena menganggap telah terbiasa 

menggunakanya. Walaupun pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk 

kelompok, namun tidak setiap kerja kelompok dikatakan pembelajaran kooperatif. 

Menurut Roger dan David mengatakian bahwa tidak semua belajar berkelompok 

bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Prosedur pelaksanaan model 

pembelajaran yang benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. 

Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif 

yaitu yang bercirikan memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat dan 

diakui melalui perolehan pengetahuan yang didistribusikan dalam bentuk nilai 

hasil belajar.
6
 

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang 

diperoleh seseorang setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dan 

salah satu yang menentukan kualitas pembelajaran adalah penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dengan materi yang diajarkan.
7
 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 19 

agustus 2015 dengan salah satu guru Pendidikan Agama Islam  yang mengajar di 

kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa 

pada pelajaran PAI masih di golongkan dalam kategori rendah, hal ini bisa dilihat 

                                                             
6 Agus Suprijono, Cooperative Learning, Teori Dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2010 ), hal. 58 

 
7 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 3. 
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dari rata-rata hasil ulangan siswa semester genap pada materi Iman kepada Kitab-

kitab Allah SWT yang masih banyak di bawah KKM yang ditentukan oleh 

sekolah. Di bawah ini penulis melampirkan asumsi sementara hasil belajar siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 3 Langsa dengan kriteria ketuntasan minimal 85. 

 Tabel 1.1  Asumsi Sementara Nilai Ulangan Siswa-Siswi Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Langsa 

No Kelas Nilai rata-rata kelas 

(85) 

kriteria 

ketuntasan 

1 VIII.1 85 Tuntas 

2 VIII.2 88 Tuntas 

3 VIII.3 86 Tuntas 

4 VIII.4 72 Tidak Tuntas 

5 VIII.5 90 Tuntas 

6 VIII.6 88 Tuntas 

7 VIII.7 62 Tidak tuntas 

8 VIII.8 90 Tuntas 

9 VIII.9 61 Tidak tuntas 

10 VIII.10 77 Tidak tuntas 

11 VIII.11 86 Tuntas 

 Sumber: Guru SMP Negeri 3 Langsa 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas asumsi sementara rata-rata nilai ulangan 

siswa hampir semua kelas VIII di SMP Negeri 3 Langsa telah mencapai KKM 

yang telah ditetapkan. Namun ada empat kelas yang tidak dapat mencapai KKM. 

Rendahnya hasil belajar kemungkinan besar diakibatkan oleh beberapa faktor, 

dimana salah satunya adalah model pembelajaran yang digunakan guru di sekolah 

masih belum mampu memahami perbedaan individu siswa. Selain itu beban 

materi pelajaran yang cukup banyak tetapi jam pelajaran PAI yang tersedia 

terbatas, hal inilah yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Melihat fenomena tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem 

pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar-
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mengajar, guna meningkatkan hasil belajar PAI disetiap jenjang pendidikan. Salah                    

satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif adalah model 

pembelajaran Cooperative Integrated reading and Composition ( CIRC). Melalui 

model pembelajaran Cooperative Integrated reading and Composition ( CIRC) 

siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling 

bekerja sama jika ada teman dalam kelompoknya yang mengalami kesulitan. 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan model pembelajaran Cooperative 

Integrated reading and Composition (CIRC) dan pengukuran terhadap hasil 

belajar siswa pada materi Iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, terdapat 

beberapa faktor yang menjadi perhatian peneliti untuk dikaji dan di analaisis lebih 

lanjut di dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggunaan model Cooperative Integrated reading and 

Composition (CIRC) dalam pembelajaran? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model Cooperative 

Integrated reading and Composition (CIRC)? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model Cooperative Integrated reading 

and Composition (CIRC) terhadap hasil belajar? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penggunaan model Cooperative Integrated reading and 

Composition (CIRC) dalam pembelajaran? 
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2. Untuk mengetaui hasil belajar siswa dengan menggunakan model Cooperative 

Integrated reading and Composition (CIRC)? 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Cooperative Integrated 

reading and Composition (CIRC) terhadap hasil belajar? 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini berguna sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah: 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun 

masyarakat pada umumnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Secara praktis  

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah menyebarluaskan 

informasi mengenai pengaruh model pembelajaran cooperative integrated reading 

and  composition (CIRC) terhadap hasil  Belajar siswa pada mata Pelajaran PAI. 

F. Hipotesisi  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
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pertanyaan.
8
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh  hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa yang diberikan model cooperative 

integrated reading and  composition (CIRC) pada Materi Iman kepada kitab-kitab 

Allah swt. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, diberikan batasan masalah seperti yang tersebut 

berikut ini : 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut bahasa  adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu.  

Misalnya orang, benda yang ikut membentuk watak atau kepercayaan dan 

perbuatan seseorang
9
. Pengaruh menurut saiful Bahri Djamarah suatu yang dapat 

membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena 

kuasa atau kekutan orang lain
10

. Sedangkan dalam buku Strategi Belajar Mengajar 

pengaruh dapat diartikan sebagai “ sesuatu yang dapat membentuk prilaku, 

kepercayaan atau tindakan seseorang, sesuatu  yang menimbulkan akibat”
11

. 

2. Model Pembelajaran 

Menurut Joyce, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

                                                             
8  Sugiyono, Metodologi penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R 

& D), (Bandung : Alfabeta, 2010). hal. 97. 

 
9  Lukman Ali, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka, 1995), hal. 747. 

 
10

  Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Putra, 2008), hal.34. 

 
11  Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1996), hal. 3. 
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kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain
12

. 

3. Coopertive Integrated Reading and Composition (CIRC)   

Coopertive Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah suatu 

model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang 

penting
13

. 

4. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar yang dimaksud peneliti disini adalah adanya perubahan yang 

terjadi melalui proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru pada siswa. 

perubahan dari hasil belajar siswa pada proses belajar mengajar tersebut di ukur 

melalui tes yang diberikan oleh guru. 

H. Kajian Riset Terdahulu 

1. Skripsi yang disusun oleh Nia Al-Fitroh dengan judul “Penerapan 

Pembelajaran Cooperative Tipe CIRC Dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Himpunan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas VII A di MTs 

Sabilul Ulum Mayong.” Penerapan pembelajaran Cooperative tipe CIRC 

dalam menyelesaikan soal cerita materi himpunan mampu meningkatkan 

hasil belajar, siswa dibentuk berkelompok lalu diberi materi oleh guru 

                                                             
12 Trianto, 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan 

dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana, hal. 

22. 
13 Kantiti, 2010. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Coopertif Integrated 

Reading and Composition), (Online),  
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maka berlangsunglah diskusi dimana setiap kelompok terdapat pembagian 

tugas antara lain salah satu anggota saling membaca, membuat prediksi 

atau menafsirkan isi cerita termasuk menulis apa yang diketahui, apa yang 

ditanya, dan memisalkan apa yang ditanyakan dengan suatu variabel 

tertentu, saling membuat ikhtisar atau merancang penyelesaian soal cerita, 

saling merevisi dan mengedit (jika ada yang perlu direvisi), selesai diskusi,  

hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas oleh beberapa 

kelompok. Diakhir pembelajaran dilaksanakan tes akhir sebagai bahan 

evaluasi terhadap pembelajaran Cooperative tipe CIRC. Pelaksanaan 

pembelajaran ini berjalan dengan baik, sebagaimana peningkatan hasil 

belajar yang terjadi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kondisi awal Siklus I Siklus II 

Hasil belajar 58,75 69,41 81,4 

Ketuntasan belajar 22,5 % 62,5 % 85% 

 

2. Skripsi yang disusun oleh Imam Raziqi Madani dengan judul  “ Penerapan 

Strategi Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) 

Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Berprestasi dan Pemahaman 

Materi Pokok Keanekaragaman Hayati Pada Siswa Kelas X A di MAN 

Laboratorium UIN Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. Penerapan 

strategi model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan mengacu pada 

sintaks dapat dilaksanakan oleh siswa kelas X A MAN laboratorium UIN 

Yogyakarta pada materi pokok keanekaragaman hayati tahun ajaran 

2009/2010 yang ditunjukkan dengan indikator kemampuan dalam 

melaksanakan tugas kelompok, bergabung dengan kelompok, merespon 
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penjelasan guru, konstribusi siswa, bekerjasama dan berdiskusi, presentasi 

hasil diskusi, bertanya dan menjawab pertanyaan serta menghargai teman 

ataupun kelompok yaitu dengan peningkatan hasil belajar siswa dengan 

effect size 1,3.    

I. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan 

istilah atau definisi operasional, kajian riset terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori yang terdiri dari pengertian hakikat belajar, hakikat 

hasil belajar, model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, dan model 

pembelajaran cooperative integrated reading adn composition (CIRC). 

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari sejarah sekolah, jenis 

pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode dan 

variabel peneliatian, desain (model penelitian), instrumen penelitian, langkah-

langkah penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan  pengaruh model pembelajaran 

Cooperative Integrated reading and Composition (CIRC) terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pelajaran PAI di kelas VIII SMP Negeri 3 Langsa. 

Bab V penutup berisikan kesimpulan dan saran. 

 




