
 
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Hakikat Belajar 

Belajar tidak lepas dari kehidupan manusia, karena dengan belajar akan 

diperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, walaupun dibutuhkan waktu 

yang tidak sebentar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai 

berbagai macam kemampuan keterampilan dan sikap. Seseorang dapat belajar 

dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain untuk mengubah 

perilakunya. Belajar juga memiliki keuntungan baik untuk individu 

pembelajaran itu sendiri maupun untuk masyarakat luas. 

Menurut pandangan konstuktivistik, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh pengajar, 

Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan 

memberi makna tentang halhal yang sedang dipelajari. Trianto (2009: 20) 

mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa 

membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman 

atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dalam pandangan konstruktivisme 

belajar bukanlah semata–mata mentransfer pengetahuannya yang ada di luar 

dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana memproses dan 

menginterprestasikan pangalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah 

dimilikinya dalam format yang baru. 
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Sejalan dengan pendapat di atas Suparno dalam Sugito (2010: 75) 

mengemukakan bahwa belajar menurut pandangan konstruktivistik 

merupakan hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan sesorang. Pandangan ini 

memberi penekanan bahwa pengetahuan kita sendiri.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam membangun atau mengkonstuk suatu pengetahuan baru 

melalui interaksi dengan lingkungannya baik melalui suatu kegiatan 

eksperimen ataupun observasi yang menyebabkan adanya perubahan 

pengetahuan, sikap tingkah laku dan cara berfikir orang tersebut. 

 

B. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan faktor yang menentukan keberhasilan proses 

belajar siswa, karena pada dasarnya belajar adalah berbuat. Setiap yang 

belajar harus beraktivitas, tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak akan 

terjadi secara maksimal. Budiningsih (2005: 59) mengemukakan pendekatan 

konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar 

adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Menurut Kunandar (2010: 277) aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa 

dalam bentuk sikap, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran 

guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperolah 

manfaat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya Rohani (2004: 6) mengungkapkan 

belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 
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fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat-aktif dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Aktivitas psikis adalah jika 

daya kerjanya bekerja sebanyak–banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pengajaran.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajara 

seperti: minat, perhatian, partisipasi, dan presentasi yang dilakukan oleh 

siswa secara fisik maupun psikis ketika proses pembelajaran berlangsung 

yang terjadi secara sengaja yang di dalamnya terdapat perubahan tingkah laku 

dalam seluruh aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

C. Kinerja Guru 

Pengembangan kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan pada 

keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran dalam era perkembangan 

pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini. Pengembangan kinerja pada 

dasarnya menggambarkan kemampuan suatu profesi termasuk profesi guru 

untuk terus menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi yang 

berkaitan dengan peran dan tugas sebagai pendidik. Kemampuan untuk terus 

menerus meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan oleh guru akan 

memperkuat kemampuan profesional guru sehingga dengan peningkatan 

tersebut kualitas proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran akan makin 

bermutu, ini berarti bahwa kinerja guru merupakan faktor yang amat 

menentukan bagi mutu pembelajaran yang akan berimplikasi pada kualiatas 
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output pendidikan setelah menyelesaikan sekolah. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sowiyah (2010: 157) bahwa kegiatan pembelajaran dan hasil belajar 

siswa tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan 

prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. 

Keberhasilan seseorang guru dapat dilihat apabila kriteria–kriteria yang ada 

telah mencapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti 

pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa kinerja 

guru adalah hasil kerja yang terlihat dari serangkaian kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang yang berprofesi guru. Kategori tingkat keberhasilan 

kinerja guru, digunakan pedoman yang diadaptasi dari Purwanto (2008: 102), 

bila nilai kerja 86% ≤ nilai ≤ 100% maka kategori sangat baik, bila nilai 76% 

≤ nilai < 86% maka dikategorikan baik, bila nilai 60%≤ nilai <76% maka 

dikategorikan cukup, bila nilai 55% ≤ nilai <60% maka kategori kurang, dan 

<55% maka dikategorikan kurang sekali. 

Berdasarkan pendapat tentang pengertian kinerja guru di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaanya. Kinerja dikatakan baik dan 

memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

Depdiknas (2008: 35) mengemukakan bahwa tedapat berbagai model 

instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja guru. Namun demikian, 

ada dua model yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai instrumen 
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utama, yaitu skala penilaian dan (lembar) observasi. Skala penilaian 

mengukur penampilan atau perilaku orang lain (individu) melalui pernyataan 

perilaku dalam suatu kategori yang memiliki makna atau nilai. Kategori 

dibuat dalam bentuk rentangan mulai dari yang tertinggi sampai terendah. 

Rentangan ini dapat disimbolkan melalui huruf (A, B, C, D) atau angka (4, 3, 

2, 1) atau berupa kata – kata mulai dari tingi, sedang, kurang, rendah dan 

sebagainya. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja guru 

dalam mengajar paling cocok di nilai dengan skala nilai karena instrumen 

tersebut terdapat deskriptor dari setiap indikator yang dinilai sehingga dapat 

memudahkan peneliti dalam mengamati kinerja guru. 

D. Hasil Belajar  

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil 

belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana mereka 

dapat memahami serta mengerti materi tersebut. Penilaiaan hasil belajar 

merupakan bagian dari proses pembelajaran dimana siswa dapat mengetahui 

kemampuannya dan guru dapat mengevaluasi sejauh mana keberhasilan 

siswa.  

Menurut Nashar (2004: 77) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.  

Depdikbud dalam sesiria (2005: 12) juga berpendapat bahwa hasil belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 
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mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dari nilai tes atau yang diberikan oleh 

guru.  

Menurut teori taksonomi Bloom dalam Sudjana (2010: 23) hasil belajar 

dalam study dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu ranah kognitif, afektif, 

psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: (1) ranah kognitif yaitu 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; (2) ranah 

afektif, yaitu berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima (reciving/attending), menjawab atau 

mereaksi (responding), menilai (valuing), organisasi, internalisasi 

nilai/pembentukan pola; dan (3) ranah psikomotor, meliputi gerakan refleks, 

keterampilan pada gerakan–gerakan terbimbing, kemampuan perseptual 

(termasuk didalamnya membedakan visual, auditif, motoris), dan gerakan-

gerakan skill. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan aspek kognif, afektif, atau 

keterampilan psikomotor dan diwujudkan dalam bentuk skor atau angka 

setelah mengikuti tes. 

 

E. Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Mata pelajaraan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib 

diberikan disemua jenjang pendidikan formal. Dengan demikian diperlukan 

standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang memadai dan 

efektif sebagai alat komunikasi, berinteraksi sosial, media pengembangan 

ilmu, dan alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki 4 aspek yakni 

keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis.  
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1. Aspek–Aspek Keterampila Berbahasa 

Menurut Tarigan (2004: 1) Keterampilan berbahasa (lenguage art, 

lenguage skill) dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup 4 segi, 

yaitu : 

1) Keterampilan menyimak/mendengarkan (listening skill) 

2) Keterampilan berbicara (speaking skill) 

3) Keterampilan membaca (reading skill) 

4) Keterampilan menulis (wreating skill) 

Setiap keterampilan tersebut erat sekali berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainya dengan cara yang beraneka ragam. Keterampilan 

berbahasa, biasanya dapat kita peroleh melalui suatu hubungan urutan 

yang teratur. Awalnya masa kecil kita belajar menyimak/mendengarkan 

bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan 

menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan proses 

berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan 

pikirannya.     

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia erat kaitannya dengan kehidupan nyata 

dan pemberian pengalaman pada siswa dalam belajar. Pendidikan bahasa 

Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan dalam memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Indonesia.  

Depdiknas (2006: 10), pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 
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1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tertulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa Negara. 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan denagan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

4) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa dan bersastra sebagai khazana budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

 

3. Bahasa Indonesia dalam Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 

Pembelajaran Bahsa Indonesia dalam Kompetensi Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan appresiasi terhadap 

hasil karya kesastraan Indonesia. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif 

terhadap bahasa dan satra Indonesia. Mudiono (2010: 117) standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan: 

1) Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, minat serta menumbuhkan penghargaan 

terhadap hasil karya satra dan hasil intelektual bangsa sendiri. 
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2) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan potensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa 

dan sumber belajar. 

3) Guru lebih mendiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah 

dan kemampuan peserta didiknya. 

4) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terliabt dalam 

pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. 

5) Sekolah dapat menuyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar 

yang tersedia. 

 

F. Membaca 

1. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan salah satu dari keterampila berbahasa yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Membaca juga merupakan proses 

interaksi yang membutuhkan tujuan dan strategi. 

Menurut Rahim (2008: 3) membaca merupakan salah satu dari 

keterampilan berbahasa yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Membaca juga merupakan proses interaktif yang membutuhkan tujuan 

dan strategi. Definisi membaca mencakup (1) membaca merupakan suatu 

proses, (2) membaca adalah strategi, dan (3) membaca merupakan 

interaktif. 
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Tarigan (2004: 25) membaca merupakan hal penting dalam kegiatan 

pembelajaran, karena dengan membaca kita dapat memperoleh banyak 

informasi yang luas dan tidak terbatas, bahkan dengan membaca dapat 

menjangkau masa lampau dan masa yang akan datang. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca 

adalah proses pengucapan untuk memperoleh isi atau informasi dari 

bahan yang dibaca 

2. Tujuan Membaca  

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan.  

Selain itu tujuan membaca mencakup beberapa hal, antara lain : 

a. Kesenangan  

b. Menyempurnakan membaca nyaring 

c. Menggunaka strategi tertentu 

d. Memperbaharui pengetahuannya dengan suatu topik  

e. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis   

 

G. Membaca Pemahaman 

1. Pengertian Membaca Pemahaman  

Membaca pemahaman ialah memahami dan memberikan tanggapan 

terhadap apa yang telah dibacanya. 

Pengertian membaca pemahaman menurut Krisiyanto (2011: 20) 

membaca pemahaman merupakan jenis kegiatan membaca untuk 
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memahami isi bacaan secara mendalam. Dalam hal ini pembaca dituntut 

untuk mengetahui dan mengingat hal-hal pokok, serta perincian-perincian 

penting, membaca pemahaman menuntut ingatan agar dapat memahami 

isi bacaan tersebut secara mendalam dan menggunakannya dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suhendar (1997: 27) dalam Krisiyanto 

(2011: 20) mengatakan bahwa “membaca pemahaman adalah membaca 

bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang diungkapkan 

pengarang sehingga kepuasan tersendiri setelah bacaan dibaca selesai”. 

2. Tujuan Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman merupakan proses interaksi yang memiliki tujuan, 

tujuan akhir membaca pemahaman yaitu memahami isi bacaan.  

Menurut Krisiyanto (2011: 22) melalui membaca pemahaman, pembaca 

akan memperoleh segi-segi kemampuan untuk memahami suatu bacaan. 

Segi-segi kemampuan yang diperoleh yaitu : 

a. Kemampuan memahami bacaan dan tulisan 

b. Kemampuan memahami gagasan 

c. Kemampuan memahami nada dan gaya 

d. Kemampuan memahami maksud dan tujuan penulis. 
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H. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) 
  

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa, terutama unutk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama 

dengan orang lain. 

Menurut Nikmah (2008: 15) Cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk hasil belajar berupa 

akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial. Tujuan utama pembelajaraan Coorperative learning 

adalah agar peserta didik dapat belajar secra berkelompok bersama teman-

temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. 

2. Pengertian Model Pembelajaran CIRC 

Model pembelajaran CIRC pertama kali dikembangkan oleh Robert E. 

Slavin dkk. Alasan utama pengembangan metode ini karena kekhawatiran 

mereka terhadap pengajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa oleh 

guru yang masih dilakukan secara tradisional. karena alasan itulah metode 



20 
 

CIRC dikembangkan untuk membantu guru dalam pengajaran membaca, 

menulis dan seni berbahasa pada tingkat sekolah dasar. 

Menurut Nikmah (2008: 25) CIRC termasuk salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang beranggotakan empat orang atau lebih 

dalam setiap kelompok dan keseluruhan terlibat dalam serangkaian 

kegiatan bersama, termasuk juga saling menuliskan satu sama lain. Selain 

itu, kegiatan dalam kelompok tersebut adalah membuat prediksi tentang 

cerita naratif yang akan muncul, menuliskan tanggapan terhadap cerita 

dan berlatih pengerjaan dan pendaharaan kata. 

Tujuan utama CIRC khususnya dalam menggunakan tipe kooperatif ialah 

membantu siswa belajar membaca pemahaman yang luas untuk kelas–

kelas tinggi di SD. Siswa bekerja dalam tim belajar kooperatif 

mengidentifikasi 5 hal yang penting dari cerita naratif, yaitu perwatakan, 

setting, masalah, usaha untuk memecahakan masalah, akhir dari 

pemecahan masalah.  

 

3. Kegiatan Pokok Model Pembelajaran CIRC  

Model pembelajaran CIRC memiliki beberapa langkah yang harus 

dilakukan. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran CIRC 

sangat membantu untuk melaksanakan proses pembelajran dan 

memudahkan dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

berdasarkan langkah-langkah di bawah ini.  

Adapun langkah-langkah model penbelajaran CIRC menurut Aprudin 

(2012) sebagai berikut : 

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

1. Membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang secara heterogen 
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2. Guru memberikan wacana sesuai topik pembelajaran.  

3. Siswa bekerjasama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

serta    memberikan tanggapan terhadap wacana/ kliping dan ditulis 

pada lembar kertas. 

4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 

5. Guru membuat kesimpulan 

6. Penutup. 

 

Menurut Majid (2008: 94) untuk membuat perencanaan yang baik dan 

dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal, setiap guru 

harus mengetahui unsur-unsur perencanaan pembelajaran yang baik, 

antara lain: memngidentifikasikan kebutuhan siswa, tujuan yang hendak 

dicapai, berbagai strategi dan skenario yang relavan digunakan untuk 

mencapai tujuan, dan kreteria evaluasi.  

 Setelah mengetahui langkah–langkahnya guru membuat RPP (Rencana   

Pelaksanaan Pembelajaran) dan menerapkan langkah–langkah tersebut 

dalam kelas. 

4. Proses Pelaksanaan Model Pembelajaran CIRC  

Proses pelaksanaan model pembelajaran CIRC sebagaiman tertulis dalam 

RPP, yaitu guru membentuk kelompok yang anggotanya 5 orang secara 

heterogen, guru memberikan wacana/kliping sesuai dengan topik yang 

akan dibahas. Salah satu siswa membaca nyaring wacana/kliping, yang 

lainnya mendengarkan. Setelah membaca siswa bersama kelompoknya 

berdiskusi mengenai materi yang dibahas kemudian setiap individu 

mencatat hasil diskusi dalam menentukan isi wacana dilembar kerja siswa 

yang telah diberikan guru. Setelah selesai masing–masing kelompok 

melaporkan dan mempersentasikan hasil kerja kelompoknya dalam 

memahami wacana. 

Proses pelaksanaan model pembelajaran CIRC ini, penekanan yang 

diberikan adalah keterampilan membaca dan menulis. Setelah siswa 
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menerima materi dari guru, maka diharapkan siswa bisa menuangkan apa 

yang ada dalam fikirannya menjadi sebuah tulisan, dan ketika sudah 

menjadi sebuah tulisan diharapkan siswa mampu mengungkapkan secara 

lisan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Model pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dari 

wacana bacaan/kliping dengan cara membaca, menganalisis, pemecahan 

masalah menyelesaikan tugas dari guru, menulis/menyusun laporan hasil 

kerja kelompok, dan persentasi hasil kerja kelompok. Tugas secara 

berkelompok bermanfaat untuk melatih siswa bekerjasama, menulis 

laporan hasil analisis terhadap suatu permasalahan, melatih siswa untuk 

berfikir kritis dan kreatif, serta presentasi melatih siswa untuk berani 

bertanya, menjawab, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 

kelompok. 

5. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran CIRC  

Setiap tipe model pembelajaran, masing-masing memiliki kelebihan dan 

kelemahan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang paling 

cocok dalam pembelajran bahasa Indonesia adalah model pembelajaran 

tipe CIRC.  

Model pembelajaran CIRC memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan 

yaitu: 

 

A. Kelebihan Model pembelajaran CIRC :   

Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

adalah sebagai berikut: Aprudin (2012). 
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1. CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah 

2. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang  

3. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam 

kelompok  

4. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek 

pekerjaannya  

5. Membantu siswa yang lemah 

6. Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal 

yang berbentuk pemecahan masalah 

7. Pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan 

dengan tingkat perkembangan anak;  

8. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga 

hasil belajar anak didik akan dapat bertahan lebih lama;  

9. Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan 

aspirasi guru  

 

B. Kelemahan model pembelajaran CIRC 

Aprudin (2011). Kelemahan dari model pembelajaran CIRC tersebut 

antara lain: 

Dalam model pembelajaran ini hanya dapat dipakai untuk mata 

pelajaran yang menggunakan bahasa, sehingga model ini tidak dapat 

dipakai untuk mata pelajaran seperti: matematika dan mata pelajaran 

lain yang menggunakan prinsip menghitung. 

 

I. Hipotesis  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis tindakan 

sebagai berikut: Jika pada pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan langkah yang tepat, maka 

aktivitas dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD Negeri 1  

Sumur Batu akan meningkat. 


