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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Membedakan hasil belajar pada tema 5 

subtema 2 dalam penggunaan strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading 

Composition) dan Scramble siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1 Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 2) Untuk menunjukkan mana yang lebih besar 

pengaruhnya antara penggunaan penggunaan strategi CIRC (Cooperative 

Integrated Reading  Composition) dan Scramble pada siswa kelas IV SD N 

Ngadirejo 1 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti untuk mencari pengaruh tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang 

terkendali. Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1 

tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari kelas IVA dan IVB. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, dokumentasi, dan 

observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji 

prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji nomalitas.Instrumen penelitian 

berupa soal tes sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan 

hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung>ttabel, yaitu 3,098 

>1,960 dengan nilai rata-rata hasil belajar 85,96 >77,83. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) adanya perbedaan hasil belajar pada 

tema 5 subtema 2 antara penerapan strategi CIRC (Cooperative Integrated 

Reading  Composition) dan Scramble pada siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1, (2) 

strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading  Composition) memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

Scramble. 

 

Kata kunci: strategi, CIRC (Cooperative Integrated Reading  Composition), 

scramble, hasil belajar. 
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A. Pendahuluan  

Konsep pembelajaran menurut Corey (dalam Sagala, 2006: 61) adalah 

suatu proses dimana lingkungan seseorang sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dan kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan. Tugas guru dalam pembelajaran 

adalah mengoptimalkan tercapainya tujuan pembelajaran yakni mengarahkan 

siswa untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mengalami perubahan baik 

tingkah laku, pengetahuan, maupun keterampilannya. Sehingga pada 

pelaksanaan pembelajaran harus tercipta hubungan timbal balik yang baik antara 

guru dan siswa. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

Guru memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran. Menurut pendapat Surtikanti dan Joko Santoso (2008: 3) yang 

menjelaskan bahwa guru ditempatkan sebagai manajer dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga guru memegang peranan yang penting. Maka dari itu 

guru harus dapat mendesain pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

hasil belajarnya juga baik. Guru masih menggunakan hasil belajar sebagai tolok 

ukur keberhasilan belajar mengajarnya. Dan hasil belajar dapat digolongkan 

kedalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Penentu keberhasilan dan kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model, 

metode, strategi, dan media pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian 

siswa. Kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih strategi pembelajaran 

akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga dalam 

merencanakan strategi untuk mengembangkan proses pembelajaran di dalam 

kelas guru harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum 
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yang diterapkan di sekolah baru-baru ini adalah Kurikulum 2013, kurikulum ini 

melanjutkan pengembangan KBK. Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan pada pasal 35, dimana 

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. Pada Kurikulum 2013 pembelajaran dikembangkan menggunakan 

tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran kedalam suatu tema. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah pendekatan scientific. 

Pada kenyataannya yang terjadi di SD N Ngadirejo 1, masih banyak 

dijumpai hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena guru 

kurang dapat mengembangkan dan menyampaikan materi pembelajaran dengan 

baik. Karena bahan ajar yang harus diberikan oleh guru  dari buku terlalu sedikit 

yang meliputi beberapa mata pelajaran atau sering disebut pembelajaran tematik 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum 2013. Hal ini diperparah 

dengan keadaan guru yang kurang dapat merancang atau menyiapkan bahan ajar 

yang menarik untuk siswa. Guru cenderung malas menggunakan model, metode, 

strategi, dan media pembelajaran yang menarik. Sehingga siswa kurang tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan hasil belajar mereka menjadi 

rendah. 

Keadaan yang seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Guru 

harus mencari alternatif pemecahan masalah yang ada agar tidak menghambat 

perkembangan belajar siswa. Masalah yang terjadi jika siswa kurang memiliki 

antusias saat proses pembelajaran antara lain: a. Hasil belajar siswa rendah, b. 

Materi yang disampaikan guru kurang dapat diterima dengan baik, c. Tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai, sehingga ilmu yang 

didapat tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, d. KKM yang telah 
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ditetapkan oleh sekolah menjadi tidak tercapai sehingga menjadikan mutu 

sekolah menjadi rendah. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan suatu cara 

untuk lebih mengembangkan pembelajaran yang baik. Terdapat berbagai macam 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran diantaranya: strategi pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading Composition) dan scramble. Kedua strategi tersebut mempunyai 

karakteristik masing-masing, serta memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-

sendiri. 

CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran CIRC, setiap siswa 

bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling 

mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaiakan tugas, 

sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama dan 

bermakna. Model pembelajaran ini terus mengalami perkembangan mulai dari 

tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah. Proses pembelajaran ini 

mendidik siswa berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga siswa dituntut aktif 

saat pembelajaran. 

Menurut Rober B. Taylor (dalam Huda, 2013: 303) Scramble merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan 

kecepatan berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan otak kanan dan otak kiri. Dalam metode ini, mereka tidak 

hanya diminta untuk menjawab soal, tetapi juga menerka dengan cepat jawaban 

soal yang sudah tersedia namun masih dalam kondisi acak. Ketepatan dan 

kecepatan berpikir dalam menjawab soal menjadi salah satu kunci permainan 

Scramble. Skor siswa ditentukan oleh seberapa banyak soal yang benar dan 

seberapa cepat soal-soal tersebut dikerjakan. 
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Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi tersebut diharapakan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pencapaian hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Studi Komparasi Strategi 

Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) dan 

Scramble terhadap Hasil Belajar pada Tema 5 Subtema 2 Siswa Kelas IV SD N 

Ngadirejo 1 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Arikunto 

(2010: 9) “Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu”. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat 

akibat suatu perlakuan. Penelitian ini dilakukan di SD Ngadirejo 1 kecamatan 

Kartasura kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dimulai sejak semester ganjil dan 

diilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 selama 3 bulan 

yaitu pada bulan Desember 2014 - Februari 2015.  Subjek penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1 Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo yang berjumlah 48 siswa, yang terdiri dari kelas IVA dan IVB. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) dan Scramble. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik tema 5 subtema 2. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, dokumentasi, dan 

observasi. Sebelum tes diberikan kepada siswa terlebih dahulu butir item tes 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan cara melalukan try out  atau uji 
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coba. Uji coba instrumen dilaksanakan pada SD N Bratan II No. 170 Surakarta 

sebanyak 35 siswa kelas IV.  Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data-data yang berkenaan dengan data-data tentang sekolah, catatan 

nama- nama siswa kelas IV, daftar hasil belajar yang dicapai siswa, dan foto. 

Selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk melengkapi data. Dan teknik 

observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan strategi CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) dan Scramble. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji t, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu 

uji keseimbangan dengan uji F dan uji normalitas dengan metode Lilliefors. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Instrumen  dalam penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar tema 5 

subtema 2. Soal tes terdiri dari 30 soal obyektif yang telah disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa. Selanjutnya dilakukan uji coba (try out) soal kepada siswa kelas IV SD 

Negeri Bratan II No. 170 Surakarta. Tujuan uji coba adalah untuk mendapat 

soal-soal yang baik, yang artinya soal-soal valid dan reliabel. Hasil uji coba (try 

out) soal adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Item Tes 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi dan 

validitas butir soal. Selanjutnya soal-soal yang telah sesuai dengan indikator 

tersebut diuji validitas butir soal dengan cara mengkorelasikan skor jawaban 

masing-masing soal dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah 

korelasi product moment dari Karl Pearson. Dengan ketentuan dinyatakan 

valid jika memiliki nilai hitung rhitung ≥ rtabel, dan soal yang tidak valid 

memiliki nilai rhitung <rtabel. Dari 30 soal try out, 19 diantaranya dinyatakan 

valid. Ringkasan uji validitas soal disajikan pada Tabel 1berikut ini. 
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Tabel 1 Rangkuman Hasil Uji Validitas Soal Try Out 

No. Soal  rhitung R0,05;33 Keterangan 

1 0,895 0,339 Valid 

2 0,662 0,339 Valid 

3 0,061 0,339 Tidak Valid 

4 0,846 0,339 Valid 

5 0,895 0,339 Valid 

6 0,009 0,339 Tidak Valid 

7 0,246 0,339 Tidak Valid 

8 0,065 0,339 Tidak Valid 

9 0,567 0,339 Valid 

10 0,171 0,339 Tidak Valid 

11 0,561 0,339 Valid 

12 0,700 0,339 Valid 

13 0,895 0,339 Valid 

14 0,694 0,339 Valid 

15 0,436 0,339 Valid 

16 0,454 0,339 Valid 

17 0,793 0,339 Valid 

18 0, 008 0,339 Tidak Valid 

19 0,837 0,339 Valid 

20 0,104 0,339 Tidak Valid 

21 0,259 0,339 Tidak Valid 

22 0,551 0,339 Valid 

23 0,53 0,339 Valid 

24 0,567 0,339 Valid 

25 0,69 0,339 Valid 

26 0,274 0,339 Tidak Valid 

27 0,006 0,339 Tdak Valid 

28 0,274 0,339 Tidak Valid 

29 0,532 0,339 Valid 

30 0,399 0,339 Valid 

 

Berdasarkan uji coba soal (Try Out) terdapat 19 yang valid, yaitu soal 

nomor 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29, dan 30. 

Kesembilan belas butir soal ini telah mempresentasikan indikator pencapaian 

kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Dengan 



 

 

7 

 

demikian kesembilan belas butir soal yang valid tersebut dapat digunakan 

sebagai instrumen pengumpulan data.   

2. Uji Reliabilitas Soal Tes 

Uji reliabilitas dilakukan untuk soal yang akan digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data, sehingga uji reliabilitas hanya dilakukan untuk 

soal-soal yang valid. Uji reliabilitas diuji dengan rumus K-20, dengan 

ketentuan rhitung>rtabel. Dari perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas K-R. 

20 sebesar 0,832. Besarnya rtabel untuk N= 34 pada tingkat kepercayaan 95% 

adalah 0,339. Maka rhitung>rtabel, yaitu 0,832 >0,339, sehingga soal yang diuji 

tersebut reliabel dengan tingkat reliabilitas tinggi.  

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh skor hasil belajar kelas 

eksperimen I, maka diperoleh nilai tertinggi 95 dan terendah 63. Nilai rata- 

rata (mean) sebesar 85,96 dan standar deviasi sebesar 8,54. Hasil 

pengelompokan dengan interval yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa 

kelas eksperimen I dipaparkan pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen I 

Interval Xi Fi Fk Frekuensi Relatif 

63-68 65,5 1 1  4,17% 

69-74 71,5 3 4 12,5% 

75-80 77,5 2 6 8,33% 

81-86 83,5 5 11 20,83% 

87-92 89,5 7 18 29,17% 

93-98 95,5 6 24 25% 

Jumlah  24  100 % 

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk histogram sepergi 

gambar 1 sebagai berikut:  
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Gambar 1 Grafik histogram hasil belajar kelas eksperimen I 

Sedangkan di kelas eksperimen II hasil tabulasi data diperoleh skor hasil 

belajar terendah 63 dan tertinggi 100. Nilai rata-rata (mean) sebesar 77,83 dan 

standar deviasi sebesar 11,1. Hasil pengelompokkan dengan interval yang 

dilakukan terhadap data hasil belajar IPA siswa kelas eksperimen II dipaparkan 

pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen II 

Interval Xi Fi Fk Frekuensi Relatif 

60-65 62,5 3 3 12,5% 

66-71 68,5 5 8 20,83% 

72-77 74,5 5 13 20,83% 

78-83 80,5 1 14 4,17% 

84-89 86,5 5 19 20,83% 

90-95 92,5 3 22 12,5% 

96-100 98,5 2 24 8,33% 

Jumlah  24  100 % 

 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk histogram 

seperti pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 Grafik histogram hasil belajar kelas eksperimen II 

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan uji 

keseimbangan dan uji normalitas. Uji keseimbangan dilakukan dengan uji F dan 

uji normalitas dilakukan dengan metode Lilliefors. Hasil uji keseimbangan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4 Rangkuman Uji Keseimbangan 

Kelas  N Mean  s
2 

Fhitung  F0,05; 25,24 Keterangan 

IVA 25 74,64 48 
1,39 1,89 Seimbang 

IVB 24 74,99 34,75 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki nilai 

rata-rata74,64 dan 74,99. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung< Ftabel, yaitu 

1,39< 1,89,maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas mempunyai kemampuan 

awal yang sama atau dalam kondisi seimbang. 

Uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Rangkuman 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar  

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

IVB (Eksperimen I) 0,0416 0,181 Normal 

IVA (Eksperimen II) 0,174 0,181 Normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung dari masing-masing kelas 

lebih kecil daripada Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. Rangkuman hasil 

perhitungan analisis dengan uji t disajikan pada tabel 5 berikut. 

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis 

Kelas Rata-rata thitung t0,025;46 Keterangan 

IVB (Eksperimen I) 85,96 
3,098 1,960 H0 ditolak 

IVA (Eksperimen II) 77,83 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung> ttabel, yaitu 3,098 > 1,960 

sehingga H0 ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan hasil 

belajar tema 5 subtema 2 dalam penggunaan strategi CIRC (Cooperative 

Integrated Reading Composition) dengan strategi Scramble pada siswa kelas IV 

SD N Ngadirejo 1” dapat diterima. 

Dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rata-rata kelas eksperimen I lebih 

besar daripada rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 85,96 > 77,83. Sehingga 

hipotesis yang menyatakan “strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading 

Composition) lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Scramble 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1” dapat 

diterima. 

Pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 dengan strategi CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) pada kelas IVB, mampu 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Cooperative. Dalam 

pembelajaran kelompok ini, siswa dituntut untuk bertanggungjawab terhadap 
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tugasnya di dalam kelompok. Yakni siswa berdiskusi dan mengeluarkan ide-ide 

untuk memahami suatu konsep yang telah guru siapkan dan menyelesaikan 

tugasnya, sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang bermakna 

sehingga bertahan lama dalam ingatan siswa. 

Siswa saling berbagi pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari di 

dalam kelompok melalui kegiatan diskusi kelas. Selama proses pembelajaran 

siswa mengikutinya dengan antusias dan aktif ketika ada pertanyaan dari guru, 

dan setiap kelompok menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada akhir 

pembelajaran siswa mengomunikasikan hasil temuan-temuan dan 

mempresentasikan materi yang dibahas. Siswa harus siap menerima kritik dan 

saran untuk saling memperkuat argumen. Sehingga pemahaman siswa semakin 

kuat sehingga hasil belajar yang diperoleh juga mengalami peningkatan.  

Peran guru dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi CIRC 

(Cooperative Integrated Reading Composition) ini yaitu sebagai fasilitator yang 

membantu menghidupkan pembelajaran dan juga sebagai sumber pembelajaran 

apabila siswa mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dan juga pada saat diskusi. 

Sedangkan strategi scramble yang menggunakan media kartu soal sesuai 

materi bahan ajar, dan kartu jawaban yang berisi jawaban yang diacak hurufnya. 

Menurut Rober B. Taylor (dalam Huda, 2013: 303), Scramble merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan 

berpikir siswa. Dalam metode ini, mereka tidak hanya diminta untuk menjawab 

soal, tetapi juga menerka dengan cepat jawaban soal yang sudah tersedia namun 

masih dalam kondisi acak. Ketepatan dan kecepatan berpikir dalam menjawab 

soal menjadi salah satu kunci permainan Scramble. Skor siswa ditentukan oleh 

seberapa banyak soal yang benar dan seberapa cepat soal-soal tersebut dikerjakan. 

Melalui strategi scramble siswa dilatih untuk menyusun kata, kalimat, atau 

wacana dari yang masih acak menjadi lebih bermakna dan lebih baik sesuai yang 

diharapkan atau aslinya. Strategi ini dapat memungkinkan siswa belajar sambil 
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bermain dalam pembelajaran cooperative di kelas. Siswa dapat belajar dan 

berpikir untuk mempelajari sesuatu secara santai tidak stres dan tidak tertekan. 

Dalam pembelajaran menggunakan strategi scramble tugas guru adalah 

merangsang siswa akan aktif dalam mengungkapkan materi pembelajaran yang 

telah mereka kuasai. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan memiliki inisiatif sehingga 

kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan bermanfaat. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan hasil belajar tema 5 subtema 2 dalam penggunaan  strategi 

CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) dengan strategi 

Scramble terhadap hasil belajar tema 5 subtema 2 pada siswa kelas IV SD N 

Ngadirejo 1 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,098 > 1,960. 

2. Strategi CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) lebih besar 

pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Scramble dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD N Ngadirejo 1. Berdasarkan rata-rata kelas 

eksperimen I lebih besar daripada rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 85,96 

> 77,83.  
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