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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensinya, maka pendidikan harus berkualitas yang berarti 

peserta didik harus melewati suatu proses belajar secara efektif dan peserta didik 

harus bisa membuktikan adanya perkembangan proses belajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan  (Permana, 2015, hlm.133). Pendidikan juga merupakan faktor 

yang sangat penting yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, karena 

pendidikan merupakan penentu kemajuan bangsa di masa depan (Setiarani & 

Suchyadi, 2018, hlm.15). Pendidikan merupakan suatu hal yang bisa mengubah 

suatu perkembangan suatu bangsa, karena di dalam pendidikan sebelumnya proses 

pembelajaran peserta didik tidak dibarengi oleh perubahan perilakunya maka 

metode pembelajaran yang sekarang dirubah menjadi metode student centered 

oleh karena itu peserta didik belajar sesuai dengan kemampuannya (Kusuma & 

Aisyah, 2012, hlm.44).  

Salah satu faktor yang penting untuk peserta didik dalam perkembangan 

potensinya yaitu pendidikan. Selain itu, pendidikan juga merupakan lingkungan 

yang dapt memberi kesempatan dan dukungan bagi pseserta didik untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yang dimiliki sebelumnya (Majid, 2014, 

hlm.24). Maka dari itu untuk mengembangkan potensi peserta didik dibutuhkan 

seorang guru untuk mengenal dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap 

peserta didik. Guru merupakan pilar utama yang dipandang sebagai panutan 

peserta didik  untuk belajar di sekolah dan cermin kesuksesan bagi peserta didik 

Fitrianna, Yuliani, & Yuspriyanti (2020, hlm.104). Selain itu, guru merupakan 

salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, guru 

memerlukan kompetensi-kompetensi untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Kompetensi - kompetensi yang diperlukan guru meliputi kompetensi pedagogi, 

kompetensi sosil, kompetensi professional dan kompetensi kepribadian (Hasan, 

2017, hlm.71-72). Jika keempat kompetensi ada didalam diri seorang guru, maka 
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tujuan pembelajaran akan tercapai. Seorang guru juga harus bisa menerapkan 

kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dengan adanya penerapan 

kurikulum, maka diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai. Kurikulum yang 

digunakan saat ini merupakan kurikulum 2013menjelaskan bahwa  kurikulum 

2013 merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau disebut 

dengan (student centered active learning). Salah satu cara untuk menekankan 

peserta didik menjadi aktif  yaitu dengan menggunakan pembelajaran tematik 

(Salmawati, Syamsuddhuha, & Kasim, 2019, hlm.206). 

Peserta didik akan menjadi aktif apabila didalam pembelajaran guru 

menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini menggabungkan 

beberapa mata pelajaran dan dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

peserta didik. Selain itu, pembelajaran tematik juga menekankan guru untuk 

menjadi single actor atau seorang guru harus bisa menguasai semua pembicaraan 

dan masalah yang ada di dalam kelas. Sejalan dengan itu, Ananda & 

Fadhilaturrahmi (2018, hlm.13) menjelaskan bahwa seorang guru harus bisa 

menguasai semua pembicaraan di dalam kelas, tanggung jawab dalam pemberian 

tugas dan harus mempunyai ide-ide lain yang tidak direncanakan sebelumnya 

ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oleh karena itu, setiap guru harus 

bisa berkolaborasi dengan peserta didik saat pembelajaran sedang berlangsung 

supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Kolaborasi guru dan peserta didik 

yang dimaksud  terdiri dari  dua aspek, yaitu suatu kegiatan belajar yang 

menekankan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dan guru 

harus mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik (Utami, 

Darsana, & Suadnyana, 2014, hlm.2).  

Kolaborasi mengandung arti dalam setiap proses yang dibuat oleh guru 

berguna untuk membantu peserta didik dalam memahai suatu pengetahuan yang 

baru dan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk belajar secara student 

cetered, yaitu peserta didik diharuskan untuk aktif, kreatif dan mampu berfikir 

kritis dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang efektif juga akan 

terlihat berhasil atau tidaknya dilihat dari hasil belajarnya (Amalia, Adiman, & 

Hastuti, 2020, hlm.2). Hasil belajar yang dimaksud merupakan segala sesuatu 
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yang dimiliki peserta didik sebelumnya yang berasal dari kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik (Hutapea, 2019, hlm.152). Hasil belajar juga suatu 

hal yang penting di dalam  proses pembelajaran, karena hasil pembelajaran 

peserta didik dapat merubah sikap peserta ddik, pengetahuan peserta didik dan 

juga keterampilan peserta didik (Sudewi, Subagia, & Tika, 2014, hlm.2).  

Hasil belajar menjadi sorotan untuk kemajuan suatu bangsa, tetapi 

kondisi hasil pembelajaran peserta didik di sekolah dasar rendah. Rendahnya hasil 

belajar peserta didik antara lain pemahaman dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru rendah sehingga peserta didik sulit untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ketika proses diskusi peserta didik belum 

aktif dalam bekerja secara bersama-sama dan kurangnya keterlibatan peserta didik 

secara langsung dalam proses pembelajaran (Widodo & Widayanti, 2013, 

hlm.32). Tidak hanya pemahaman peserta didik yang rendah, tetapi hasil belajar 

peserta didik pun rendah, selama ini hanya terbatas pada suatu penghafalan biasa 

disebut dengan hasil belajar peserta didik tidak dibarengi oleh psikomotor dan 

afektif dan target peserta didik fokus kepada ujian semester saja (Ananda, 2017, 

hlm.22). Hasil belajar rendah karena sikap peserta didik selama mengikuti proses 

pembelajaran tidak fokus dan ramai sendiri, sehingga peserta didik hanya 

menerapkan kemampuan menghafal dari pada kemampuan memproses 

pemahaman suatu materi(Kristin & Rahayu, 2016, hlm.85).  

Tidak hanya hasil belajar yang rendah tetapi jug kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik yang rendah, karena penerapan pembelajaran saat ini belum 

mengrhkan peserta didik untuk mengembangkan ketermpilan pemecahan masalah 

sehingga peserta didik merasa kesulitan dalam memechkan suatu permasalahan 

(K. Fitriani & Maulana, 2016, hlm.41). Kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik rendah walaupun kurikulum sudah dirubah tetapi di sekolah dasar masih 

mementingkan pada prestasi akademik ketimbang ekspresi diri dan kurangnya 

sosialisasi atau edukasi tentang karaker peserta didik baik disekolah maupun di 

lingkungan rumah (Pulungan, 2012, hlm.39). Selain itu, selama proses 

pembelajaran peserta didik yang aktif hanya peserta didik yang sama setiap 

pertemuannya sedangkan peserta didik yang lain lebih cenderung mencontoh atau 

mencontek pekerjaan dari teman yang aktif tersebut (Amalina, 2018, hlm.2). 
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Hasil belajar akan berhasil dan mencapai tujuan jika guru tersebut 

memakai model yang bervariasi, salah satu model yang bervariasi yaitu model 

cooperative learning tipe CIRC karena model cooperative learning yaitu 

pembelajaran dengan sistem berkelompok dan bekerja sama dengan pemilihan 

anggota kelompok secara acak untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran 

(Lusiani, 2019, hlm.547). Model Cooperative Learning adalah model 

pembelajaran yang didalamnya dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe dan salah 

satu jenisnya yaitu model CIRC (Rusman, 2012, hlm.213). Selain itu, model 

cooperative learning tipe CIRC menurut Komalasari (Khasanah, Supriyanto, & 

Susanto, 2020, hlm.51) menjelaskan bahwa model CIRC merupakan suatu metode 

yang bisa meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memahami suatu 

materi pelajaran melalui membaca dan menemukan ide pokok. Penulis 

menganalisis model CIRC karena menurut Slavin (Wijayanti, 2018, hlm.49) 

tujuan utama model cooperative learning tipe CIRC adalah menggunakan tim 

kooperatif yang dapat memberi bantuan peserta didik untuk meningkatkan hasil 

belajar melalui keterampilan membaca pemahaman yang dapat diterapkan secara 

luas. 

Model CICR juga dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman karena  menekankan peserta didik pada tujuan-tujuan kelompok dan 

tanggung jawab antar individu dalam memahami makna soal (Ningrum & Kristin, 

2019, hlm.46). Selain itu, model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC 

menurut Shoimin (Fitriyani & Nurjamaludin, 2020, hlm.33) model CIRC adalah 

suatu strategi yang bisa memadukan suatu bacaan menjadi suatu ide pokok. 

Merupakan. Maka dari itu penulis akan menganalisis model cooperative learning 

tipe CIRC untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Penelitian model cooperative learning tipe CIRC yang dilakukan oleh 

Prabowo & Chaniago (2018, hlm.69-70) menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

nilai setelah memakai model model cooperative learning tipe CIRC dilihat dari 

nilai rata-rata perbedaan pre-test dan post-test yang berubah dan meningkat. 

Adapun menurut penelitian Purlilaiceu (2017, hlm.148) dengan hasil 

penelitiannya menggunakan model model Cooperative Learning tipe CIRC dapat 

dikatakan berpengaruh terhadap hasil belajar, baik pada peserta didik yang 
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mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi maupun peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis rendah yang mengeakibatkan hasil belajar 

peserta didik menjadi meningkat. Utami et al. (2014, hlm.9) juga menjelaskan 

bahwa adanya perbedaan hasil belajar peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran CIRC dengan mengikuti pembelajaran konvensional, yang dimana 

peneliti menjelaskan bahwa sebaiknya model model cooperative learning tipe 

CIRC digunakan dan dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah dasar agar 

proses pembelajaran berkualitas dan hasil belajar peserta didik optimal selain itu 

pembelajarannya pun lebih menarik. Dengan demikian dapat disimpulkan dari 

beberapa pendapat bahwa penerapan model  Coooperative Integrated and 

Reading Composition (CICR) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik meningkat apabila menggunakan model 

cooperative learning tipe CIRC karena ciri-ciri model CIRC sama dengan ciri-ciri 

peserta didik sekolh dasar, ciri-ciri tersebut seperti bermain, bergerak, bekerja 

dalam kelompok, merasakan atau melakukan sesutatu(Haryanti, 2017, hlm.61). 

ciri-ciri peserta didik kelas tinggi di sekolah dasar yaitu peoses pembelajarannya 

harus nyata agar mereka lebih paham dalam memahami materi, sikap 

keingintahuannya tinggi, suka belajar secara kelompok (Sari & Jusar, 2017, 

hlm.29). Sedangkan karakteristik peserta didik kelas tinggi di sekolah dasar 

menurut Piaget (dalam Herlina & Wardarita, 2020,hlm.67) merupakan masa di 

mana peserta didik sudah memasuki tahap operasional konkret, sudah memiliki 

pengetahuan untuk memahami sebab akibat, mulai suka untuk belajar atau 

bermain secara kelompok, mulai mengerti dengan hal yang menurutnya cocok 

atau tidak cocok untuk dirinya, mulai mandiri dan gemar belajar. Maka dapat 

disimpulan bahwa karakteristik peserta didik kelas tinggi di sekolah dasar yaitu 

senang bermain, senang belajar, senang berkelompok, senang bergerak, senang 

melakukan sesuatu yang baru dan menghubungkan dengan pengetahuan yang 

sudah mereka ketahui sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik 

untuk menganalisis model Cooperative Integrated and Reading Composition 

(CIRC) dalam penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hasil Belajar Peserta 

Didik Melalui Model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, maka 

masalah ini dapat rumuskan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated 

and Reading Composition (CIRC) di sekolah dasar? 

2. Bagaimana penggunaan model Cooperative Learning tipe Cooperative 

Integrated and Reading Composition (CIRC) di sekolah dasar? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik di sekolah dasar dengan menggunakan 

model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and Reading 

Composition (CIRC)? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan analisisnya sebagai 

berikut: 

a. Mendekripsikan konsep model Cooperative Learning tipe Cooperative 

Integrated and Reading Compoition (CIRC) di sekolah dasar. 

b. Mendeskripsikan penggunaan model Cooperative Learning tipe Cooperative 

Integrated and Reading Composition (CIRC) di sekolah dasar. 

c. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik kelas tinggi di sekolah dasar 

dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe Cooperative 

Integrated and Reading Composition (CIRC). 

 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka analisis ini 

diharapkan mempunyai manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil analisis ini dapat memberi peningkatan peran untuk  ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan keilmuan bagi guru dalam mengganti proses dan cara 

mengajar serta dalam mengaplikasikan berbagai aspek indikator dalam 
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pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peserta didik, penulis berharap dalam analisis ini dapat memberikan 

manfaat bagi peserta didik seperti semengat dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, membangun 

kerja sama yang baik dengan teman, serta lebih disiplin dan lebih fokus 

pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

2) Bagi guru, bisa dianfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar yang mengarah 

pada pengaruh minat, motivasi dan pengaruhhasil belajar peserta didik 

melalui model cooperative learning tipe CIRC selain itu analisis ini dapat 

dijadikan masukan bagi guru untuk memakai model pembelajaran CIRC 

sebagai variasi model pembelajaran yang nanti akan digunakan oleh guru 

dalam kegiatan pebelajaran. 

3) Bagi sekolah, sebagai cara untuk meningkatkan kerja sama warga sekolah 

dengan orang tua dalam perkembangan minat, motivasi, hasil belajar dan 

perkembangan peserta didik. 

4) Bagi peneliti, Hasil analisis ini dapat   digunakan sebagai bahan acuan dan 

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. 

 

D. Definisi Variabel 

Pada saat penelitian, peneliti membutuhkan definisi variabel yang 

berfungsi untuk memperoleh suatu informasi. Sugiyono (2016, hlm.60) 

mengatakan bahwa definisi variabel merupakan suatu hal atau suatu kegiatan yang 

sudah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti sehingga mendapat suatu data dan 

dapat ditarik kesimpulannya. Anindya (2017, hlm.399) mengatakan bahwa 

definisi variabel merupakan suatu kegiatan yang mempunyai objek atau subjek 

tertentu yang akan diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Arief, Suyadi, & 

Sunarti (2017, hlm.149) mengatakan bahwa definisi variabel merupakan objek 

penelitian yang bersifat memiliki macam-macam nilai yang berbentuk abstrak 

maupun nyata. 
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Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber maka dapat disimpulkan 

bahwa definisi variabel adalah suatu obyek atau suatu kegiatan yang memiliki 

suatu variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya yang berbentuk 

abstrak maupun nyata. Sesuai dengan judul yang dipilih peneliti yaitu Analisis 

Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Model Cooperative Learning tipe 

Cooperative Integrated and Reading Composition (CIRC), maka penulis 

mengelompokkan variabel menjadi variabel X (model Cooperative Integrated and 

Reading Composition(CIRC) dan variabelY (Hasil Belajar), adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Variabel X (Cooperative Integrated and Reading Composition) 

Variabel penyebab atau variabel stimulus, biasanya disimbolkan dengan 

variabel X. Variabel X atau disebut juga variabel bebas yaitu suatu variabel yang 

mempengaruhi perubahan variabel Y atau variabel terikat (Sugiyono, 2016, 

hlm.61). Variabel X atau variabel bebas juga merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahan variabel terikat 

(Siyoto & Sodik, 2015, hlm.52). Sedangkan, variabel X menurut Fatimah, 

Mardani, & Wahono (2019, hlm.58) ”variabel X atau variabel independen adalah 

variabel yang menjadi penyebab perubahan variabel dependen atau bisa juga 

disebut dengan variabel yang mempengaruhi.” Berdasarkan pengertian variabel X 

dari beberapa pendapat, makadapat disimpulkan bahwa pengertian variabel X 

yang disebut juga dengan variabel bebas atau variabel penyebab yaitu variabel 

yang dapat mempengaruhi perubahan variabel Y.Variabel X dalam analisis ini 

merupakan model cooperative learning tipe CIRC. Model ini merupakan 

perpaduan antara membaca dan menulis dengan cara memahami sebuah teks lalu 

disimpulkan dengan berupa tulisan yang dilakukan secara berkelompok 

(Ramadhanti, 2017, hlm.31). Model cooperative learning tipe CIRC juga 

merupakan model pembelajaran yang dapat mengubah belajar peserta didik 

menjadi lebih efektif, karena di dalam proses belajar peserta didik mengutamakan 

belajar secara kelompok (Ekawati, Susetyrini, Pantiwati, & Husamah, 2015, 

hlm.299). Sedangkan, model  cooperative learning tipe CIRC menurut Oktafiani, 

Irdamurni, & Damri (2018, hlm.18) menjelaskan bahwa model cooperative 

learning tipe CIRC merupakan pembelajaran yang menekankan peserta didik 
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untuk kerja secara tim dalam menguasai kemampuan memahami bacaan dengan 

tahapan membaca berpasangan, menuliskan tata bahasa, mengucapkan kata-kata 

dengan keras, menceritakan kembali, pemeriksaan jawaban oleh pasangan dan 

terakhir menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. 

Berdasarkan penjelasan pengertian di atas, variabel X yang akan 

dianalisis yaitu model cooperative learning tipe CIRC maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian model cooperative learning tipe CIRC merupakan model 

pembelajaran kombinasi antara membaca dan menulis, model pembelajaran ini 

merupakan model kombinasi yang dilakukan secara berkelompok dengan tahapan 

membaca berpasangan baik dengan teman sebangku ataupun dengan 

kelompoknya, menuliskan tata bahasa yang baik, mengucapkan kata-kata dengan 

keras sesuai dengan apa yang dibaca, menceritakan kembali teks yang sudah 

mereka baca sebelumnya, pemeriksaan jawaban oleh pasangan dan terakhir 

peserta didik menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. 

2. Variabel Y (Hasil Belajar) 

Variabel yang memberikan suatu reaksi jika dihubungkan dengan 

variabel bebas biasanya disimbolkan dengan variabel Y. “Variabel Y atau disebut 

juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

X atau variabel bebas (Sugiyono, 2016, hlm.61). Adapun pengertian variabel Y 

merupakan variabel terikat yang diamati variasinya sebagai hasil yang 

dipradugakan yang berasal dari variabel bebas”(Siyoto & Sodik, 2015, hlm.52). 

Sedangkan, variabel Y atau variabel dependen menurut Fatimah, Mardani & 

Wahono (2019, hlm.57) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Y disebut juga dengan variabel terikat atau variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel X atau 

variabel bebas. 

Variabel Y dari analisis ini merupakan hasil belajar peserta didik. 

Pengertian hasil belajar merupakan sesuatu yang didapat dari usaha dalam proses 

kegiatan belajar mengajar yang dapat diukur menggunakan tes untuk melihat 

kemajuan peserta didik (Asriningtyas, Kristin, & Anugraheni, 2018, hlm.24). 

Pengertian hasil belajar juga adanya suatu perubahan di dalam diri peserta didik 
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maupun perubahan fisik yang didapatkan dari suatu proses kegiatan belajar baik 

dil lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat (Ariyanto, 2016, 

hlm.135). Hasil belajar adalah suatu peningkatan belajar yang dicapai oleh peserta 

didik dalam proses kegiatan belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah tetapkan 

(Daud, 2012, hlm.251). Sedangkan, pengertian hasil belajar menurut Hartoto 

(2016, hlm.133) merupakan hasil akhir dari interaksi proses kegiatan belajar 

mengajar melalui interaksi guru dan peserta didik dengan menghasilkan suatu 

perubahan perilaku. Perubahan perilaku dan kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran disebut dengan 

hasil belajar (Hasibuan, 2015, hlm.6).Variabel Y atau variabel terikat yang akan 

dianalisis yaitu hasil belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil 

belajar merupakan perubahan fisik, mental dan intelektual yang didapat dari usaha 

proses kegiatan belajar mengajar melalui interaksi guru dan peserta didik 

dijenjang pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. 

 

E. Landasan Teori 

1. Model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and Reading 

Composition (CIRC) 

a. Model Cooperative Learning 

1) Pengertian Model Cooperative Learning 

Model pembelajaran yang digunakan dalam analisis ini merupakan 

model cooperative learning. Model cooperative learning merupakan kegiatan 

belajar mengajar secara berkelompok untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran 

dan peserta didik juga harus mempunyai sikap tanggung jawab baik untuk dirinya 

maupun bertanggung jawab kepada kelompoknya(Rusman, 2012, hlm.202-203). 

Model pembelajaran yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja secara 

kelompok dan melatih peserta didik untuk berinteraksi dengan temannya ataupun 

dengan guru yaitu model cooperative (Abdullah, 2017, hlm.21).Model 

cooperative learning menurut Purlilaiceu (2017, hlm.138) merupakan model 

pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk berkelompok secara 

heterogen agar peserta didik dapat meningkatkan rasa sosial, cara berfikir kritis, 

mandiri dn tanggung jawab. Suatu model pembelajaran yanggmenekankan 
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aktifitasspeserta didik untuk bekerja sama dan berdiskusi untukmmengatasi 

permasalahan dalam belajar disebut dengan model cooperative learning (S.Hasan, 

Rakhman, & Ardiana, 2011, hlm.176). Sedangkan pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) menurut Majid (2014, hlm.174) bahwa cooperative 

learning adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang digunakan oleh peserta 

didik dalam meraih suatu tujuan belajar. Berdasarkan pengertiandari beberapa 

pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning 

merupakan model pembelajaran dengan sistem berkelompok secara heterogen 

untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan, dapatmelatih sikap sosial, 

mandiri, dan tanggung jawab.  

 

2) Karakteristik ModelCooperative Learning 

Ciri-ciri yang membedakan model cooperative learning dengan model 

lainnya disebut dengan karakteristik. Karakteristik model Cooperative Learning 

menurut Rusman (2012, hlm.206-208) yaitu dalam pembelajarannya diharuskan 

untuk belajar secara tim yang bersifat heterogen dengan semua anggota timnya 

harus saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan suatu tim atau kelompok, 

model cooperative learning didasarkan pada manajemen kooperatif yaitu 

mempunyai perencanaan yang matang, pelaksanaannya sesuai dengan 

perencanaan sebelumnya, model cooperative learning juga menekankan peserta 

didik untuk bisa mengorganisir kegiatan yang dilakukannnya dan peserta didik 

juga harus bisa menunjukkan keberhasilannya baik berupa tes maupun non tes. 

Selain itu, peserta didik ditekankan untuk mau dan terampil dalam diskusi dengan 

kelompoknya. 

Karakteristik model Cooperative Learningatau ciri yang membedakan 

model kooperatif dengan model lain, yaitu: 1)cara menyelesaikan suatu materi 

belajar berbeda dengan model lain yaitu peserta didik belajar dalam kelompok 

secara kooperatif. 2)ketika pembentukan kelompok, peserta didik dibentuk 

menjadi beberapa kelompok dan kelompok tersebut dibentuk dari peserta didik 

yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan 

rendah.3)dalam kelompok belajar harus terdapat pesertadidik yang terdiri dari 

beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, tujuannya agar peserta 
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didik bisa berinteraksi dengan siapapun. 4)model ini mengutamakan penghargaan 

untuk setiap kelompok yang bekerja sama (Fajri, Yoesoef, & Nur, 2016, 

hlm.102). Selain itu, ada beberapa karakteristik model cooperative learning yang 

dikemukakan oleh Hamdani (2011, hlm.31), yaitu setiap anggota kelompok 

memiliki peran masing-masing, peserta didik mempunyai hubungan interaksi 

langsung dengan peserta didik lain, setiap peserta didik harus memiliki tanggung 

jawab atas cara belajarnya dan juga tanggung jawab kepada teman 

sekelompoknya, ketika di kelas tidak hanya peserta didik yang bekerja tetapi guru 

juga membantu peserta didik untuk meningkatkan ketermpilan peserta didik 

dalam berinteraksi dengan kelompoknya. 

Berdasarkan karakteristik dari beberapa pendapat, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik model cooperative learning peserta didik harus 

belajar dalam sebuah tim atau belajar dan bekerja secara kelompok yang 

heterogen baik itu heterogen dalam kemampuan ataupun heterogen dalam suku, 

ras dan agama, model cooperative learning mengutamakan pada keberhasilan 

kelompok, model cooperative learning menekankan tugas dan peranan anggota 

kelompok peserta didik, model kooperatif ini menekankan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan peserta didik lainnya di dalam kelompok, mengutamakan 

tanggung jawab baik tanggung jawab untuk dirinya sendiri atau tanggung jawab 

untuk kelompoknya, peserta didik harus menciptakan keberhasilan dan 

kemenangan bersama dengan kelompoknya, selain peserta didik guru juga 

membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan guru harus bisa 

mengembangkan keterampilan interpersonal peserta didik. 

b. Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and Reading Composition 

(CIRC) 

1) Pengertian  model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) 

Model Cooperative Integrated and Reading Composition (CIRC) 

merupakan salah satu tipe atau jenis dari model Cooperative Learning. Model 

Cooperative Integrated and Reading Composition (CIRC)menurut Rafikah (2019, 

hlm.35) merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara diskusi 

dengan kelompok untuk mevahami suatu wacana. Selain itu, Jabbar, Indriani, & 
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Artawan (2019,hlm.116) menjelaskan bahwa model cooperative tipe CIRC 

merupakan pembelajaran yang dibentuk dalam suatu kelompok kecil yang 

menempatkan peserta didik untuk bekerja sama dan mengoptimalkan ketertiban 

dirinya dan anggota kelompoknya dalam belajar dan memecahkan suatu 

permasalahan melalui interaksi sosial dengan teman kelompoknya. Sedangkan, 

model cooperative learning tipe CIRC menurut Munarsih (2016, hlm.2) 

merupakan model yang dapat melatih peserta didik untuk mengeluarkan 

pendapatanya, berinteraksi dengan temannya, serta memberikan ksempatan untuk 

menyelesaikan permsalahan dan mendiskusikan dengan kelompoknya. 

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengertian model 

cooperative learning tipe CIRC merupakan model pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok dan menekankan peserta didik untuk bis memecahkan suatu 

permasalahan melalui interaksi seperti berbicara, berpendapat, menulis dan 

berkomunikasi dengan teman kelompoknya. 

2) Karakteristik model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) 

Model cooperative learning tipe CIRC merupakan model pembelajaran 

yang mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan model 

pembelajaran lain yang dapat diuraikan sebagai berikut 1)Model cooperative 

learning tipe CIRC merupakan model pembelajaran kelompok secara heterogen 

dari latar belakang peserta didik. (2)Pembelajaran model ini menggunakan 

kelompok kooperatif untuk membantu peserta didik dalam mempelajari dan 

menyelesaian suatu materi. 3)Pada saat di dalam kelompok, peserta didik 

ditekankan pada penggalian ide dan tanggapannya. 4)Model pembalajaran 

cooperative learning tipe CIRC merupakan model yang memadukan antara aspek 

membaca dan menulis secara terpadu (Sugiyono, 2017, hlm.3). 

Karakteristik atau ciri yang membedakan model cooperative learning 

tipe CIRC dengan model lainnya yaitu semua kelompok peserta didik yang sudah 

dibentuk memiliki suatu tujuan, peserta didik mempunyai tanggung jawab, peserta 

didik tidak mempunyai tugas khusus untuk dirinya sendiri tetapi peserta didik 

mempunyai tugas untuk kepentingan kelompok agar apa yang didiskusikan 

berjalan dengan lancar dan peserta didik fokus dalam kelompoknya, setiap 



14 

 
anggota didalam kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses, 

setiap anggota kelompok membutuhkan penyesuaian diri dan pembelajaran model 

cooperative learning tipe CIRC biasanya berbentuk cerita (Andang, Hadi, & 

Wirahmad, 2018, hlm.25). 

Selain itu, yang membedakan model cooperative lerning tipe CIRC 

dengan model pembelajaran lainnya yaitu tidak hanya mengutamakan peserta 

didik untuk membaca saja melainkan model pembelajaran yang melatih pserta 

didik untuk memahami suatu bacaan, karena dengan memahami bacaan maka 

peserta didik bisa menemukan konsep penting dari berbagai sumber wacana 

peserta didik dapat melatih kemampuan bertanya dan juga peserta didik dilatih 

untuk mengeluarkan pendapat, model cooperative learning tipe CIRC juga 

melatih peserta didik untuk mampu mempresentasikan apa yang peserta didik 

dapat dari bahan bacaan baik di dalam kelompok maupun didepan kelompok lain 

(Widyaningsih, 2018, hlm.2). 

Berdasarkan karakteristik dari beberapa pendapat di atas, maka 

karakteristik model cooperative learning tipe CIRC dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik belajar dalam sebuah tim atau kelompok yang heterogen agar 

mereka dapat menyesuaikan diri dengan teman yang lainnya, peserta didik dan 

kelompoknya mempunya sikap tanggung jawab untuk kepentingan kelompoknya 

dan adanya suatu tujuan untuk keberhasilan belajar, model cooperative learning 

tipe CIRC dapat memadukan antara menulis dan membaca, melatih menemukan 

konsep penting wacana dari berbagai sumber, melatih peserta didik untuk 

bertanya dan mengeluarkan pendapat, dan melatih peserta didik untuk 

berpendapat baik di depan kelompoknya atau di depan kelompok lain. 

3) Langkah-langkah model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated 

and Reading Composition (CIRC) 

Model cooperative learning tipe Cooperative Integrated and Reading 

Composition (CIRC) dapat efektif apabila mengikuti langkah-langkah 

pembelajarannya.Langkah-langkah model cooperative learning tipe CIRC 

menurut Abidin (2016, hlm.93-94), yaitu sebagai berikut: 

a) Pembentukan kelompok 

b) Pemberian teks bacaan 
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c) Melakukan serangkaian kegiatan 

d) Membaca dan memahami isi bacaan 

e) Menulis struktur isi teks bacaan 

f) Menjawab pertanyaan mengenai teks bacaan 

g) Mencari dan menulis kata-kata sulit sesuai teks yang dibaca 

h) Menceritakan kembali isi teks bacaan 

i) Membuat kesimpulan isi teks bacaan 

j) Pemeriksaan hasil diskusi 

k) Pemberian tes pemahaman 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan modelcooperative 

learning tipe CIRC menurut Christina & Kristin (2016, hlm.222), yaitu : 

a) Pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang 

b) Pemberian teks bacaan sesuai materi 

c) Membaca teks bacaan 

d) Berdiskusi dan menyampaikan ide 

e) Penyusunan laporan tertulis 

f) Presentasi hasil diskusi  

g) Pemberian penghargaan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan modelcooperative 

learning tipe CIRC menurut Sudiarni & Sumantri(2019, hlm.74), yaitu : 

a) Pembentukan kelompok heterogen 

b) Penyampaian tujuan pembelajaran 

c) Penjelasan materi yang akan dipelajari 

d) Diskusi dan membaca teks bacaan 

e) Mencari dan menemukan ide pokok 

f) Mempresentasikan hasil diskusi 

g) Menyimpulkan pembelajaran 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai langkah-langkah model 

cooperative learning tipe CIRC, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Pembentukan kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang 

b) Penyampaian tujuan pembelajaran 

c) Pemberian teks bacaan 
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d) Membaca teks bacaan 

e) Diskusi dan menjawab pertanyaan 

f) Mempresentasikan hasil diskusi 

g) Membuat kesimpulan 

h) Pemberian penghargaan 

4) Sintaks model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) 

Sintaks model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) menurut Jenisa & Lubis (2016, hlm.80) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pada tahap orientasi peerta didik diperintahkan untuk mengamati materi atau 

fenomena yang berhubungan dengan materi yang akan dipeljari lalu mereka 

diperintahkan untuk bertanya maupun menjawab mnengenai objek tau 

fenomena yang sudah diamati sebelumnya dan peserta didik menyimak 

penjelasan dari guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

mereka bersama dengan kelompoknya. 

2. Pada tahap organsisi peerta didik diperintahkan untuk membentuk kelompok 

belajar secara heterogen. Setelah membentuk kelompok, peserta didik 

menerima bahan materi yang akan dibahas dan peserta didik juga 

mendengarkan penjelasan dari guru mengenai mekanisme kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh peerta didik dengan kelompoknya. 

3. Pada tahap pengenalan konsep peserta didik ditugaskan untuk mencari dan 

menemukan pokok permaslaahan yang terdapat didalam wacana sekaligus 

mengkritis pokok permasalahan dan mendiskusikan dengan anggota 

kelompoknya. 

4. Pada tahap publikasi peserta didik mencoba mempresentasikan hasil diskusinya 

bersama kelompoknya dan kelompok yang lain harus memberikan kritik atau 

sarannya terhadap hasil diskusi kelompok yang sedang memaparkan materinya 

di depn kelas. 

5. Tahap penguatan dan refleksi yaitu peserta didik dibantu guru untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Selain itu guru 

juga harus memberikan penguatan dan mengaitkan pembelajaran tersebut 
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dengan kehidupan peserta didik. Lalu, peserta didik diberi kesempatan 

mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

Sintaks model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC menurut 

Awatik (2019, hlm.60-61) dibagi menjadi beberapa fase, yaitu : 

1. Fase orientasi yaitu tahap dimana peserta didik mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dan peserta didik 

diberi tahu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik 

selama pembelajaran. 

2. Fase organisasi yaitu setelah peserta didik mengetahui tujuan yang akan 

dicapai, lalu peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar secara 

heterogen. 

3. Fase pengenalan konsep yaitu setelah pengelompokkan peserta didik diajak 

untuk mengenali suatu konsep atau hal-hal baru yang akan dipelajari dan dalam 

pengenalan konsep ini peserta didik dibantu oleh guru melalui buku atau media 

lainnya. 

4. Fase eksplorasi dan aplikasi yaitu setelah mengetahui suatu konsep peserta 

didik dilanjut untuk mencari pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan 

dengan materi yang sedang dipelajari dan peserta didik mencoba 

mengaplikasikan temuan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Fase publikasi yaitu setelah peserta didik selesai berdiskusi, lalu peserta didik 

diperintahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok 

lain. 

6. Fase penguatan dan refleksi yaitu setelah semua kelompok 

mengkomunikasikan di depan kelas, peserta didiik dibantu oleh guru untuk 

menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, guru memberikan pengutan 

mengenai materi yang sudah dipelajar sebelumnya dan dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Sintaks model cooperative learning tipe CIRC menurut Wirandari & 

Kristiantari (2020, hlm.59), yaitu sebagai berikut : 

a) Tahap pertama, peserta didiik mendengarkan apersepsi dari guru dan peserta 

didik digali pengetahuannya mengenai materi yang akan diberikan. 
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b) Tahap kedua, peserta didik dibentuk kedalam beberapa kelompok dan 

kelompok tersebut berisi dari peserta didik yang mempunyai kemampuan 

berbeda . 

c) Tahap ketiga, peserta didik mendengarkan mengenai suatu konsep baru yang 

akan dipelajari. 

d) Tahap keempat, peserta didik mempresentsikan hasil temuan-temuannya 

dengan membuktikan mengenai materi yang sudah mereka temukan, baik 

dalam kelompoknya maupun didepan kelas. 

e) Tahap kelima, setelah pembelajaran selesai peserta didik menyimpulkan materi 

yang sudh dibahs sebelumnya dan guru membantu memberikan penguatan 

kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah dipelajari. Selain itu 

peserta didik juga diberi penghargaan kepada kelompok yang mempunyai skor 

tertinggi dan yang mempunyai sikap kerja sama yang baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat sintaks model cooperative learning tipe 

CIRC, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a) Tahap pertama yaitu orientasi, peserta didik ditugaskn untuk menyimak 

penjelsan dari guru yang berhubungan dengan materi. 

b) Tahap kedua adalah organisasi, peserta didik dibagi mnejadi beberapa 

kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda  dan setelah itu peserta 

didik diberi suatu wacama mengenai materi yang akan dipelajari dan peserta 

didik mendengarkan pnejalsan dari guru 

c) Tahap ketiga yaitu pengenalan konsep, tahap ini peserta didik diberi fasilitas 

oleh guru untuk mengenali sutau konsep baru yangmengacu pada hsil 

penemuan slama ekplorasi. 

d) Tahap keempat yaitu publikasi, dimana peserta didik mencoba membuktikan 

dan mempresentasikan tentang pnmuan yang sudah mereka temukan 

sebelumnya. 

e) Tahap kelima yaitu penguatan dan refleksi, peserta didik diminta untuk 

menyimpulkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bantuan guru 

dan peserta didik diberi kesmpatan untuk mengvaluasi hasil pembelajarannya. 
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5) Kelebihan dan Kekurangan model Cooperative Learning tipe Cooperative 

Integrated and Reading Composition (CIRC) 

a) Kelebihan Model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) 

Model cooperative learning tipe CIRC pada awalnya merupakan model 

pembelajaran khusus mata pelajaran untuk bahasa, tapi model CIRC sudah 

dikembangkan untuk pelajaran yang lainnya dan model CIRC mempunyai 

kelebihn. Kelebihan model cooperative learning tipe CIRC menurut Utami, 

Darsana, & Suadnyana (2014, hlm.4)  yaitu jika saat pembelajran menggunakan 

modelcooperative learning tipe CIRC peserta didik akan lebih memahami materi 

pembelajaran, karena mereka ditekankan untuk memahami isi teks bukan hanya 

membaca teks saja, model ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik yang 

lemah dan dapat meningkatkan sikap percaya diri karena peserta didik dapat 

menemukan pengetahuan baru mengenai materi yang edang dipelahari. 

ModelCooperative Learning tipeCooperative Integrated and Reading 

Composition (CIRC) mempunyai kelebihan lain yaitu peningkatan perkembangan 

peerta didik peerta didik akan selalu relevan karena peserta didik mengalami 

langung proses kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran, kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik pun esuai dengan minat dan kebutuhan peerta didi, 

peserta didik bisa memberikan tanggapan secara bebas agar mereka tidak 

merasakan posisi tertekan, peserta didik dilatih untuk bekerja sama dan 

menghargai pendapat oorang lain,mseluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi 

peserta didik sehingga hasil belajar peserta didik akan dapat bertahan lebih lama, 

menumbuh kembangkan interaksi sosial peserta didik, seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan respectmterhadap gagasan orang lain, meningkatkan 

minat belajar, memperluas wawasan dalam mencari pengetahuan baru (Prayoga, 

Suwignyo, & Mudiono, 2018, hlm.117). 

Kelebihan modelCooperative Learning tipeCooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) menurut Putrawan, Sudana, & Tastra (2017, hlm.4), 

yaitu tingkat perkembangan peerta didik akan selalu relevan karena kegiatan 

belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan peerta didik, kegiatannya dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir, kegiatan pembelajarannya sesuai dengan 
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permasalahan yang sering ditemukan oleh pserta didik, motivasi belajar peserta 

didik akan meningkat karena adanya pembelajaran terpadu yang arah belajarnya 

dinamis, meningkatkan sikap sosial peserta didik, model ini juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan kelebihan 

modelCooperative Learning tipeCooperative Integrated and Reading 

Composition (CIRC) dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dapat melatih peserta didik 

bekerja sama dalam melakukan kegiatan beljar, peserta didik bebas untuk 

memberikan tanggapan dan dilatih untuk menghargai pendapat orang lain, melatih 

peerta didik  untuk meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan 

permasalahan, didalam kegiatan pembelajaran dominasi guru berkurang, sikap 

rasa percaya diri meningkat dan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan sehingga pengetahuan yang didapat dapat bertahan lebih lama. 

b) Kekurangan model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) 

  Kekurangan model cooperative learning tipe CIRC yaitu walaupun model 

CIRC sudah dikembangkan untuk pelajaran yang lainnya, tetapi model CIRC 

tidak bisa digunakan dalam pada mata pelajaran maatematika dan pembelajaran 

lainnya yang bersifat menghitung, karena model pembelajaran CIRC menekankan 

pada konsep membca, menulis dan seni bahasa (Christina & Kristin, 2016, 

hlm.222). Niliawati, Hermawan, & Riyadi (2018, hlm.26) mengatakan bahwa 

kekurangan model pembelajaran CIRC yaitu model yang membutuhkan waktu 

yang panjang ketika kegiatan belajar, karena waktu tersebut digunakan peserta 

didik pada saat diskusi. Sedangkan kekurangan model cooperative learning tipe 

CIRC menurut Nirwana, Gipayana, & Furaidah (2017, hlm.524)yaitu ketika 

peserta didik diperintahkan untuk presentasi hanya peserta didik yang pintar dan 

berani saja yang mau maju ke depan, ketika menggunakan model cooperative 

learning tipe CIRC membutuhkan waktu yang lama sehingga guru harus 

merencanakan pembelajaran dengan matang, pada saat diskusi berlangsung guru 

harus memberikan kegiatan tambahan peerta didik agar guru fokus pada satu 

kelompok.Berdasarkan beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa 

kekurangan modelCooperative Learning tipeCooperative Integrated and Reading 
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Composition (CIRC) yaitu memerlukan waktu yang sangan panjang untuk 

digunakan dalam diskusi maupun dalam presentasi, tidak semua pembelajaran 

dapat menggunakan model CIRC dan tidak semua peserta didik berani untuk 

presentasi untuk memaparkan hasil diskusinya. 

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Peerta didik yang mmepunyai pengetahuan dan kemampuan dari proses 

pengalaman kegiatan belajar disebut dengn hasil belajar dan peserta didik yang 

dapat menguasai semua kompetensi yang sudah ditentukan merukan peserta didik 

yang berhsil dlam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Hasil belajar menurut 

Komariyah & Laili (2018, hlm.57) merupakan hasil dari proses kegiatan 

pembelajaran dan diperoleh dengan cara kerja keras, baik scara individu maupun 

kelompok setelah mengalamai proses pembelajaran. Melakukan suatu evaluasi 

dari kegitan proses pembeljaran yang telah dilakukan oleh peserta didik disebut 

dengan hasil belajar (Yuniarti, 2019, hlm.1511). Sedangkan menurut Junaidi, 

Ariani, & Arini (2019, hlm.75) hasil belajar merupakan suatu prestasi yang 

didapat melalui penilaian evaluasi berupa tes yang mencangkup penilaian 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dan peningkatan perubahan sikap peserta 

didik. Hasil belajar menurut Fitriasari & Dewi (2018, hlm.138) menjelskan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu proses kegiatan belajar yang dilalui oleh peserta 

didik untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku dan hasil belajar adalah 

suatu hasil yang sagat berpengaruh dalam pendidikan. Sedangkan, hasil belajar 

menurut Wahyuni, Djatmika, & Asari (2018, hlm.680) mengatakan hasil belajar 

peserta didik merupakan perubahan sikap peserta didik secara nyata dan bertahap 

setelah peserta didik melakukan kegiatan proses pembelajaran dan hasil belajar 

peserta didik dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh diakhir pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian dri beberapa pendapat diatas mengenai pengertian hasil 

belajar dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu proses kegiatan 

pembelajaran yng sudah dilkaukan oleh peserta didik melalui belajar di sekolah 

maupun diluar sekolah dan memperoleh suatu perbahan tingkah laku peserta 

didik. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar pesertadidik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

faktor yang muncul dari dalam diri peserta didik yang terdiri dari faktor jsmani 

dan psikologis, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar diri 

peserta didik yang meliputi faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah atau bisa 

disebut dengan faktor lingkungan peserta didik. Didalam faktor psikologis 

terdapat variabel kognitif dan variabel afektif. Variabel kognitif memuat tentang 

persepsi, perhatian, mendengarkan, ingatan  serta kreativitas, sedangkan variabel 

afektif meliputi motivasi dan kebutuhan, minat dan aspirasi serta sikap (Lestari, 

Amir, & Rohiat, 2017, hlm.114). Faktor yang mempengaruhihasil belajar peserta 

didik yaitu fasilitas belajar dan metode mengajar guru. Fasilitas belajar yang 

dimaksud yaitu seperti prasarana yang ada disekolah yang dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif dan psikomotor peserta didik. Faktor metode mengajar guru 

yang dimaksud yaitu teknik penyajian yang digunakan guru untuk menyampaikan 

suatu materi kepada peserta didik dan akan mengakibatkan peningkatan 

kemampuan hasil belajar (Yasmin & Santoso, 2019, hlm.136).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dibagi 

menjadi dua macam yaitu faktorintern dan faktor ekstren. Faktor intern 

merupakan faktor yang terdiri dari konsentrasi terhadap belajar, sikap terhadap 

belajar, motivsi terhadap belajar, kebiasaan belajar peserta didik, sikap percaya 

diri, keberhasilan belajar peserta didik. Sedangkan, faktor ekstern yaitu saran 

prasarana yang didapat peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, 

bimbingan guru dan lingkungan (Dimyati & Mudjiono, 2015, hlm.239-253).  

Hasil belajar peserta didik menurut Surbakti (2018, hlm.168) menjelaskan bahwa 

hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor Internal yaitu suatu faktor yang ada di dalam diri peserta didik 

baik dari kesehatan mupun psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang muncul 

dari lingkungan peserta didik seperti faktorkeluarga, faktor sekolah maupun faktor 

masyarakat.  
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Faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut beberapa pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi 

menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal 

merupakan faktor yang ada di dalam diri peserta didik, seperti faktor jasmaniah, 

(faktor kesehatan dan kelainan tubuh), faktor psikologis (intelengensi, perhatian 

terhadap belajar, minattehadap belajar, bakat peserta didik, kematangan yang ada 

didalam diri peserta didik, kesiapan dalam menghadapi sesuatu). Sedangkan, 

faktor eksternalmerupakan faktor yang ada diluar diri peserta didik yang meliputi 

faktor keluarga (perhatian keluarga dan suasana lingkungan rumah) faktor 

sekolahyang mempengaruhi hasil belajar (cara guru mengajar, interaksi antar 

teman dan guru, disiplin pada peraturan sekolah, keadaan sekolah atau fasilitas 

sekolah, metode belajar dan tugas rumah), faktor lingkungan masyarakatyang 

berpengaruh terhadap hasil belajar terdiri dari kegiatan peserta didik di dalam 

masyarakat, pergaulan, lingkungan kehidupan masyarakat. 

c. Indikator Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar pada dasarnya mencangkup dari ranah psikologis yang 

berubah akibat dari proses kegiatan belajar ataupun pengalaman peserta didik, 

maka untuk mengetahui hasil belajar peserta didik berkembang atau tidaknya 

diperlukannya indictor hasil belajar. Adapun indikator hasil belajar menurut Syah 

(2011, hlm.39), yaitu: 

No Ranah Indikator 

Kognitif 

1 Ingatan, pengalaman 

(Knowledge) 

a. Bisa menyebutkan 

b. Bisa menunjukkan kembali 

2 Pemahaman  

(Comprehension) 

a. Bisa menelaskan 

b. Bisa mendefinisikan 

3 Penerapan  a. Bisa memberi contoh 
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(Application) b. Bisa menerapkan secara tepat 

4 Analisis 

(Analysis) 

a. Bisa menguraikan 

b. Bisa menmbedakan atau memilah 

5 Menciptakan, 

membangun 

(Synthesis) 

a. Bisa mengaitkan suatu materi, sehingga 

menjadi kesatuan yang baru 

b. Bisa menyimpulkan 

c. Bisa menggeneralisasikan (membuat 

prinsip umum) 

6 Evalusi 

(Evaluation) 

a. Bisa menilai 

b. Bisa menelaskan dan menafsirkan 

c. Biusa menyimpulkan 

Afektif 

1 Penerimaan 

(Receiving) 

a. Menunukkan sikap mnerima maupun 

menolak 

2 Sambutan a. Siap untuk berpartisipasi/terlibat 

3 Sikap menghargai 

(Apresiasi) 

a. Selalu merasa penting dan bermanfaat 

b. Selalu merasa indah dan harmonis 

c. Selalu mengagumi 

4 Pendalaman 

(Internalisasi) 

a. Mengakui dan meyakini 

b. Mengingkari 
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5 Penghayatan 

(karakterisasi) 

a. Mengorganisir atau meniadakan 

b. Mewujudkan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari 

Psikomotor 

1 Keterampilan bergerak 

dan bertindak 

a. Bisa mengkoordinasikan geraka 

anggota tubuh 

2 Kecakapan ekspresi 

verbal dan non-verbal 

a. Fasih dalam mengucapkan sesuatu  

b. Bisa membuat mimik dan gerakan 

jasmani 

Sumber : Syah (2011, hlm.39) 

Indikator hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah pengetahuan 

(kognitif), ranah sikap (afektif), dan ranah keterampilan (psikomorik), 

Cahyaningsih (2018, hlm.4) menjelaskan ketiga ranah tersebut, ranah 

pengetahuan atau bisa disebut dengan ranah kognitif, yaitu ranah yang 

berhubungan dengan penalaran atau pikiran, ranah sikap atau bisa disebut dengan 

ranah afektif yaitu ranah yang berhubungan dengan perasaan atau emosi peserta 

didik, ranah keterampilan atau bisa disebut juga dengan ranah psikomotor yaitu 

ranah yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan peserta didik. 

“Indikator hasil belajar menurut Permendikbud Nomer 22 Tahun 2016, indikator 

hasil belajar dibagi menjadi tiga yaitu sikap (menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, mengamalkan), pengetahuan(mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi) keterampilan (mengamati,menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, mencipta)”. 

Berdasarkan beberapa pendapat indikator hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa indikator dibagi menjadi tiga yaitu pengetahuan (kognitif) 

yaitu, kemampuan peserta didik yang berhubungan dengan pengetahuan seperti 

pemahaman, penerapan, mengingat,dll. sikap atau afektif yaitu, kemampuan 

peserta didik yang berhubungan dengan sikap peserta didik, penilaian peserta 
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didik , menjalankan, dll. Keterampilan atau yang disbut juga dengan psikomotor 

yaitu, kemampuan peserta didik yang berhubungan dengan keterampilan jasmani, 

seperti kreativitas, menciptakan, keterampilan, dll. Pengetahuan dalam Indikator 

hasil belajar dipakai oleh guru untuk dijadikan perbandingan dalam mencapai 

tujuan belajar. Maka dari itu, penulis akan menggunakan indikator hasil belajar 

yang sudah disimpulkan di atas. 

d. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Guru dapat memperhatikan minat dan motivasi belajar sebagai faktor 

yang turut mempengaruhi hasil belajar peserta didik, Ricardo & Meilani (2017, 

hlm.194) menjelaskan bahwa jika seorang guru ingin meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar peserta didik maka guru tersebut harus memperhatikan cara 

mengajar, guru juga harus mempunyai sikap dan penampilan yang baik, guru 

harus bisa mengkondisikan kelas, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk 

membantu jalannya kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik menurut Fauzia (2018, hlm.45) ada beberapa cara, yaitu guru harus 

bisa memberikan motivasi kepada peserta didik yang berfungsi agar peserta didik 

semangat untuk belajar, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung guru harus bisa 

mengoptimalkan model dan media untuk membantu penyampaian materi, selain 

itu guru juga harus bisa membimbing peserta didik khususnya kepada peserta 

didik yang mempunyai tingkat kemampuan rendah. Sedangkan menurut 

Parasamya & Wahyuni (2017, hlm.44) untuk meningkatkan haasil beljar peserta 

didik guru harus bisa melatih peserta didik untuk meningkatkan sikap 

kemandiriannya dan guru juga harus bisa melatih peserta didik untuk memahami 

suatu materi pembelajaran dengan cepat. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai upaya meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan hasil belajar 

peserta didik guru harus bisa mendorong minat, motivasi dan hasil belajar peserta 

didik agar peserta didik semangat untuk belajar, guru harus memiliki karakter 

yang baik, guru harus merencanakan model atau metode pembelajaran yang akan 

digunakan secara matang, guru harus menciptakan suasana kelas yang tenang dan 

nyaman,guru harus menggunakan prosees pembelajaran yang akan menggerakan 

peserta didik menuju kemandirian dan guru harus memberikan bimbingan kepada 
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peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan yang rendah atau kepada 

peserta didik yang belum memahami materi yang sedang dipelajari. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jika peneliti telah memahami bidang yang akan diteliti, maka peneliti 

tersebut harus mengetahui jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian merupakan 

macam-macam proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena yang 

terjadi dengan sistematis dan terstruktur(Tokan, 2016, hlm.3). Jenis penelitian 

juga merupakan macam-macam penelitian tergantung kepada data dan cara 

memperoleh data (Alfianika, 2018, hlm.19). Selain itu, pengertian jenis penelitian 

merupakan berbagai macam penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan, 

penelitian, waktu yang diperlukan untuk memahami fenomena, data yang 

dianalisis dan faktor lainnya (Darmalaksana, 2020, hlm.5-6). Berdasarkan 

pengertian dari beberapa pendapat di atas, maka kesimpulan jenis penelitian 

merupakan berbagai macam penelitian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan 

tujuan penelitian, metode penelitian, tingkat eksplanasi, data dan analisis.Jenis 

penelitian merupakan jenis penelitian yang banyak jenisnya, salah satunya yaitu 

jenis penelitian studi literatur. Studi literatur  merupakan suatu ringkasan dan 

sinopsis di bidang tertentu dengan tujuan agar peneliti lain dapat 

menggunakannya sebagai dasar teori penelitian eksperimen (Pramudita, Fuada, & 

Majid, 2020, hlm.310). Studi literatur juga bisa diartikan sebagai suatu teknik 

menelaah terhadap, catatan, literature, jurnal dan laporan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dipecahkan terkait pembuktian dalam suatu 

pembelajaran (Suandito, 2017, hlm.14). Sedangkan studi literatur menurut Sari & 

Asmendri (2020, hlm.44) merupakan kegiatan penelitian dengan cara 

pengumpulan data dan informai dengan dibantu oleh berbagai macam sumber 

sepertiu hasil penelitian sebelumnya, buku referensi, catatan, artikel serta berbagai 

jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi literature merupakan kegiatan 

penelitian dengan teknik mengumpulkan informasi yang didapat dari ringkasan 
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lporan, buku, catatan, literature maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dipecahkan.Maka dari itu penulis akan menggunakan 

jenis penelitian studi literatur, karena analisis skripsi ini sebagian besar bersumber 

dari teks. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendektan penelitain meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif dan 

campuran. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir seorang peneliti untuk 

dapat menyelesaikan suatu masalah atau penelitian yang akan diselesaikan dan 

pendekatan penelitian dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Zaluchu, 2020, hlm.32). Selain itu, 

pendekatan penelitian juga merupakan sesuatu hal untuk memberikan pemahaman 

dalam pengenalan materi, memahami berbagai materi secara ilmiah, dan 

mendapatkan informasi materi dari berbagai informan dan mendapatkan informasi 

dengan waktu yang tidak dibatasi(Majid, 2014, hlm.193). Sedangkan, pengertian 

pendekatan penelitian merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dari 

beberapa informasi yang sudah didapatkan dalam rangka untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan yang sering disebut dengan 

rumusan masalah (Aziz, 2015, hlm.32-33). Berdasarkan beberapa pendapat 

pengertian pendekatan penelitian merupakan suatu proses dan cara berpikir 

peneliti untuk menjawab pertanyaan suatu rumusan masalah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif atau bisa disebut juga dengan metode penelitian naturalistic 

karena dalam penelitiannya dilakukan dengan cara alami, pendekatan kualitatif ini 

adalah metode penelitian yang menekankan lebih kepada maknanya dan metode 

ini digunakan untuk obyek yang alami (Sugiyono, 2016, hlm.14-15). Selain itu, 

pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan suatu data 

yang berbentuk deskripsi berupa catatan dan kata-kata yang berhubungan dengan 

nilai, pengertian dan makna (Shofiyah, Afriatin, & Anwar, 2017, hlm.103). 

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Rabiah (2016, hlm.124) merupakan  

proses penelitian yang hasil penelitiannya berupa data deskriptif dengan kata 

tertulis maupun lisan dari sumber yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka penulis akan memilih pendekatan kualitatif, karena pendekatan 
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kualitatif merupakan suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa 

informasi, catatan maupun kata-kata secara tertulis maupun lisan dari sumber 

yang dapat diamati yang berhubungan dengan pengertian, nilai makna serta yang 

digunakan pada kondisi obyek alamiah. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.  

2. Sumber Data 

Salah satu untuk pertimbangan dalam memilih masalah yaitu 

ketersediaannya sumber data. Sumber data merupakan objek dimana data didapat 

untuk mempermudah peneliti dalam pengklasifikasian data (Mustanir & Yasin, 

2018,hlm.140). Selain itu, pengertian sumber data merupakan subyek data yang 

didapat dengan cara menggunakan metode pengumpulan informasi tertentu 

(Astuti & Suryadi, 2020, hlm.12). Sedangkan pengertian sumber data menurut 

Agustin, Mustiningsih, & Maisyaroh (2018, hlm.427) merupakan sumber 

penelitian yang disebut dengan informan, informan merupakan orang-orang yang 

mampu memberikan informasi akurat mengenai penelitian yang akan diteliti. 

Berdasarkan pengertian sumber data dari beberapa pendapat maka dapat 

disimpulkan bahwa sumber data merupakan suatu subyek atau obyek dari mana 

data atau informasi dapat diperoleh untuk menjawab suatu rumusan masalah yang 

sudah ditentukan dan sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari tempat 

penelitian, lapangan atau data yang didapat dari orang yang tunjuk untuk 

memberikan informasi mengenai kondisi atau situasi latar penelitian (Darmanto, 

2016, hlm.19). Data primer menurut (Batubara, 2013, hlm.220) adalah sumber 

data yang didapat langsung dan diperoleh dri penjelasan atau keterangan dari 

sumber asli yang seesuai dengan subjek penelitian. Sedangkan data primer 

menurut (Novitasari & Hanif, 2017, hlm.58) menjelaskan bahwa sumber data 

primer merupakan suatu sumber atau informasi yang didapat dari saksi kejadian 

utama atau data yang didapat dari lapangan oleh orang yang melakukan 
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penelitian. Berdasarkan  pengertian data primer dari beberapa pendapat maka 

dapat disimpulkan bahwa data pimer merupakan sumber data yang didapat 

langsung dari sumber utama atau sumber aslinya yang berupa wawancara, hasil 

observasi, kejadian atau hasil pengujian benda. 

b. Data Sekunder 

Sumber data selain sumber data primer, adapun sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder  yaitu suatu data yang didapat dari sumber asli (sumber 

pertama darimana data tersebut diperoleh) yang datanya telah diolah kembali 

(Amrin, 2016, hlm.76). Adapun sumber data sekunder menurut Margaretha (2017, 

hlm.89) bahwa data sekunder merupakan data hasil penelitian dokumentasi atau 

hasil kepustakaan yang ssudah dipublikaikan. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2016, 308-309) “data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

literature, buku-buku serta dokumen”.Berasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah suatu data yang udah diolah 

secara tidak langsung yang bersumber dari buku, dokumen sserta literatur. Maka, 

sumber data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah sumber data sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah dianalisis data akan dikumpulkan dan diolah yang biasa diesebut 

dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Tanujaya 

(2017, hlm.93) merupakan suatu cara atau teknik yang bisa digunakan  oleh 

peneliti untuk pengumpulan data. Mustanir, Dema, Syarifuddin, Irwan, & 

Wulandari (2018, hlm.31) menjelsakan bahw teknik pengumpulan data yaitu cara-

cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dengan mengacu pada bagaimana 

data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Sedangkan menurut Sugiyono (2016, 

hlm.308) teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah atau cara dalam penelitian 

dengan tujuan utmany yaitu mengumpulkan dan mendapatkan data atau bukti 

dengan berbagai cara. Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat mengenai 

pengertian teknik pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknik 

pengumpulan data yaitu langkah atau cara yang diperlukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan suatu data. 
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Teknik pengumpulan data didalam penelitian kepustakaan ini 

dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut (Alfrida & Nazir, 2016, 

hlm.45) : “Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi  kejelasan makna, kelengkapan data dan kesesuaian makna antara data yang 

satu dengan data yang lainnya.Organizing, yaitu mengorganisir data yang 

diperoleh dengan konsep yang sudah dibutuhkan. Penemuan hasil penelitian, yaitu 

melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan 

menggunakan teori, kaidah-kaidah dan metode yang telah ditentukan sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu  dan kesimpulan tersebut merupakan hasildari 

jawaban untuk rumusan masalah yang ditentukan.” 

Analisis ini termasuk kedalam kepustakaan, maka data akan dikumpulkan 

dan diolah dengan cara editing yaituadata yang sudah dikumpulkan akan diolah, 

diperiksa, diubah dan diperbaiki agar menjadi bahan yang layak untuk dibaca, 

organizingayaitu menyusunmkembaliidata yang  sudahnterkumpul dan mengecek 

dataayangasudah dibutuhkanadalam rumusan masalah secara sistematis, dan 

penemuan hasil data yaitu melalakukan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 

organizing dengan menghubungkan teori-teori dan bukti-bukti yang didapat 

sehingga diperoleh kesimpulan untuk jawaban dari rumusan masalah yang telah 

ditentukan (Lidi, 2018, hlm.17). Sedangkan teknik pengumpulan data untuk data 

kepustakaan (library research) menurut (Soebahar, Firmansyah, & Anwar, 2015, 

hlm.194) yaitu setelah diolah selanjutnya diadakan editing yaitu data yang sudah 

dikupulkan harus diperiksa kembali dari kesesuaian dan kejelasan makna antara 

data yang satu dengan data yang lainnya, lalu organizing yaitu cara penyusunan 

data yang sudah didapatkan dengan menggunakan kerangka yang telah ditentukan 

sebelumnya dan yang terakhir yaitu finding, yaitu melakukan analisis melalaui 

penyusunan data dengan menggunakan data dan teori yang ada dengan 

memperoleh kesimpulan dari rumusan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat teknik pengumpulan data dapat 

disimpulkan, yaitu teknik pengumpulan data merupakan langkah atau acra yang 

dilakukan penulis untuk mengumpulkan suatu data. Selanjutnya, data tersebut 

diperiksa kembali (editing) untuk melihat kejelasannya dan kelengkapannya, 

setelah itu dilakukannya proses menyusun data (organizing) yang sudah diperoleh 
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dan terakhir proses (finding) yaitu melakukan analisis terhadap data yang sudah di 

periksa dan di susun dengan menggunakan teori dan memperoleh kesimpulan. 

Maka, pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis didalam analisis 

skripsi ini yaitu pengumpulan data yang sudah disimpulkan diatas berupa editing, 

organizing dan finding. 

4. Analisis Data 

Analisis data yaitu proses pengolahan data setelah seluruh data diperoleh. 

Analisis data menurut Surbakti (2018, hlm.169, hlm.42)merupakan analisis yang 

dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang dilkukan berdsarkan 

proses belajar peserta didik. Analisis data menurut Sugiyono (2016, hlm.333-335) 

merupakan suatu hal untuk mengumpulkan data-data dan menyusunnya, 

kemudian data tersebut dianalisis dan diteerjeahkan. Selain itu, (Hardani et al., 

2020, hlm.162) menuliskan bahwa analisis data merupakan suatu usaha atau 

proses untuk mencari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara disusun secara sistematis. Berdasarkan dari 

beberapa pendapat diats mengenai pengertian analisis data, dapat disimpulkan 

bahwa analisis data yaitu suatu proses untuk mencari data yang diperoleh dari 

beberapa sumber dengan disusun secara sistematis. Teknik analisis data dalam 

penulisan analisis skripsi ini dibagi menjadi empat yaitu deduktif, induktif, 

interpretatif dan komparatif. Berikut ini merupakan keempat teknik analisis data 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Deduktif 

Metode analisis data yang diterapkan yaitu metode deduktif. Metode 

deduktif menurut Perbowo & Pradipta (2017, hlm.85) adalah suatu cara 

menganalisis data dari kesimpulan umum yang dijabarkan menjadi fakta atau 

contoh-contoh untuk menjelaskan kesimpulan. Deduktif menurut Sugiyono (2016, 

hlm.15) merupakan analisis yang menekankan dari fakta atau pengertian yang 

bersifat umum dengan hasil analisisnya dapat memecahkan suatu permasalahan 

yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Winarso & Widodo (2014, hlm.102) 

menjelskan bahwa pendekatan deduktif merupakan suatu peikiran yang bersifat 

secara umum ke suatu peikiran yang bersifat khusus. Berdasarkan pengertian 

metode deduktif dari beberapa sumber maka dapat disimpulkan bahwa metode 
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analisis deduktif merupakan suatu proses analisis dari kesimpulan umum yang 

dijabarkan menjadi suatu contoh atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan. 

b. Induktif 

Metode analisis data yang akan digunakan selain metode deduktif yaitu 

metode induktif. Metode induktif menurut Susilawaty & Anwar (2019, hlm.182) 

prosese pengolahan data yang awal paragrafnya terdapat kalimat penjelas secara 

khusus dan disambung dengn kalimat utma yang terletak pada akhir paragraph. 

Fitriani, Sunarti, & Riadi (2018, hlm.5) Mengatakan bahwa metode induktif 

adalah pendekatan yang diawali dengan penyajian yang berisi penjelasan khusus 

kemudian diakhiri dengan penyajian utama. Selain itu, (D. P. Sari, 2016, hlm.81) 

mengatakan bahwa metode induktif adalah sesuatu hasil dariproses peikiran yang 

berupa enarik suatu inti kesimpulan mengenai suatu peikiran yang khusus. 

Berdasarkan penjelasan metode induktif dari beberapa sumber maka dapat 

disimpulkan bahwa metode induktif merupakan metode yang bersifat khusus yang 

dibuktikan dalam penemuan fakta yang bersifat khusus ke umum. 

c. Interpretatif 

Analisis yang mengenai aksi sosial yaitu Interpretatif. Interpretatif 

merupakan pengalaman seseorang atau sumber yang diteliti untuk mendapatkan 

penjelasan mengenai peristiwa sosial (Muslim, 2016, hlm.78). Adapun pengertian 

interpretatif merupakan suatu data yang mengenai penjelsan, pemahaman, dan 

penafsiran suatu hal atau simbol yang muncul dari seseorang dalam suatu 

lingkungan sosial (Anggraini, 2017, hlm.55). Selain itu, pengertian Interpretatif 

merupakan pendekatan yang dipakai oleh menjelsakan suatu analisis yang sedang 

diteliti (Syamsuddin, 2019, hlm.138). Berdasarkan pengertian interpretatif dari 

beberapa pendapat di atas  dapat disimpulkan bahwa interpretatif yaitu suatu 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab suatu rumusanmasalah 

dan menganalisis data yang dilakukan pada penelitian teks atau literature. 

d. Komparatif 

Penelitian yang sifatnya membandingkan disebut dengan penelitian 

komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan 

dua gejala atau lebih dan penelitian komparatif dapat menemukan persamaan atau 

perbedaan tentang masalah yang diteliti (Farial, Handayani, & Tohari, 2020, 
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hlm.105). Adapun penelitian komparatif menurut Sugiyono (2015, hlm.57) 

merupakan “penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih 

pada dua atau lebih dengan sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.” 

Sedangkan, pengertian penelitian komparatif juga merupakan suatu penelitian 

yang berupa uraian penjelasan untuk meneukan jaawaban mengenai kelanjutan 

penelitian dengan menganalisis suatu faktor unculnya suatu fenoena 

(Abdurokhim, 2016, hlm.45). Pengertian penelitian komparatif dari beberapa 

pendapat dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif adalah jenis penelitian 

yang dilaksanakan untuk membandingkan antara beberapa kelompok terhadap 

suatu variabel tertentu dan untuk mencari jawaban tentang sebab akibat suatu 

fenomena.Berdasarkan pengertian dan jenis analisis data di atas, maka penulis 

akan menggunakan analisis data berupa analisis deduktif, karena metode analisis 

deduktif merupakan analisis yang membahas dari kesimpulan umum yang 

dijabarkan menjadi suatu fakta untuk menjelaskan kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika skripsi pada bagian ini dibagi menjadi lima bab yang setiap 

babnya berisi penjelasan-penjelasan yang berbeda tetapi saling berkaitan. BAB I 

ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusanmasalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi variabel, landasan teori, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II berisi kajian untuk masalah ke satu yaitu pada bab ini membahas 

mengenai konsep model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) di sekolah dasar.  

BAB III berisi kajian untuk masalah ke dua yaitu bab yang membahas 

mengenai strategi model Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and 

Reading Composition (CIRC) untuk peserta didik di sekolah dasar. 

BAB IV berisi kajian untuk masalah ke tiga yaitu bab yang membahas 

mengenai hasil belajar peserta didik sekolah dasar dengan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and Reading Composition 

(CIRC). 
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BAB V berisi simpulan uraian yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Selain itu, bab ini 

berisi saran atau rekomendasi yang ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan, 

pengguna atau peneliti berikutnya yang berminat pada penelitian selanjutnya.
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