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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 

pengaruh strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition) 
dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar siswa kelas III SD 
Muhammadiyah PK Boyolali,  (2) manakah antara strategi CIRC (Cooperative 
Integrative Reading and Composition) dengan strategi Team Pair solo yang lebih 
besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah PK 
Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subyek dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas III SD Muhammadiyah PK Boyolali tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan 
uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,180 > 
2,008 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas IIIA lebih besar dibandingkan kelas 
IIIB, yaitu 79,167 > 71,225. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi CIRC (Cooperative Integrative 
Reading and Composition)  dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar, 
(2) strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition)  lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Team Pair Solo dalam menigkatkan 
hasil belajar. 

 
 

Kata kunci: strategi CIRC, Team Pair Solo, dan hasil belajar. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan proses yang penting dalam 

kehidupan. Di Sekolah Dasar, akan diterima sumber pendidikan yang pertama 

dan utama bagi anak – anak untuk memperoleh ilmu. Hal inilah yang 

menyebabkan keberhasilan pendidikan anak di Sekolah Dasar menjadi 

penentu keberhasilan di sekolah lanjutan. Proses pendidikan dimulai sejak 

manusia itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga dilanjutkan dengan jenjang 

pendidikan formal, terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. 

Disekolah terjadi interaksi secara langsung antara siswa sebagai peserta didik 

dan guru sebagai suatu proses pendidikan. 

Belajar adalah proses perubanahn tingkah laku akibat dari interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan tersebut menyangkut perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai sikap. Hasil belajar dapat dikatakan 

membekas atau konstan, jika perubahan yang terjadi akibat proses belajar 

tahan lama dan tidak mudah terhapus begitu saja. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib yang diajarkan di SD. Pendidikan Bahasa Indonesia diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari bahasa nasional yang baik dan 

benar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru kelas III SD 

Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, pemahaman siswa terhadap 

materi bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan karena siswa belum 

sepenuhnya memahami konsep dengan baik dan terkadang hanya dengan 

mengandalkan pemahaman saja. Selain itu, saat pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa cenderung pasif dan guru memilih untuk membelajarkan 

siswa dengan ceramah yaitu mengajarkan teori-teori saja dan kurang dalam 

mengajarkan keterampilan-keterampilan di dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, diperlukan suatu cara 

untuk lebih mengembangkan pembelajaran yang baik. Ada berbagai macam 

startegi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa 



 
 

diantaranya: strategi pembelajaran CIRC (Cooperative Integrative Reading 

And Composition) dan Team Pair Solo. 

Strategi pembelajaran CIRC (Cooperative Integrative Reading And 

Composition) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) 

adalah suatu strategi pembelajaran yang diartikan sebagai suatu model 

pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang 

penting. Strategi pembelajaran ini menjadi lebih bermakna apabila dipadukan 

dengan media pembelajaran yang menarik. 

Strategi pembelajaran Team Pair Solo merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan pada peningkatan hubungan sosial antara 

siswa dalam kelompok yang pada akhirnya menekankan pada peningkatan 

kognitif individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil 

belajar Bahasa Indonesia melalui penerapan strategi pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrative Reading And Composition)  dan Team Pair Solo 

pada siswa kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 

Kemudian dapat diketahui strategi mana yang lebih besar pengaruhnya 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas III SD Muhammadiyah 

Program Khusus Boyolali. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

mengadakan penelitian dengan  judul “Studi Komparasi Strategi CIRC 

dengan Strategi Team Pair Solo Pada Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali” 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini 

dilakukan di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Penelitian 

dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2014/2015 selama 3 bulan 

yaitu bulan Desember 2014 - Februari 2015. Populasi penelitian ini adalah 



 
 

siswa kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali yang terdiri 

dari dua kelas yaitu kelas IIIA dan IIIB.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) dan strategi Team Pair 

Solo. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar Bahasa 

Indonesia. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan dokumentasi. 

Teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa setelah diberi perlakuan. Sebelum tes dilakukan 

terlebih dahulu butir item tes yang akan digunakan diuji kevalidan dan 

reliabilitasnya dengan cara melakukan uji coba atau try out. Sedangkan 

dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data tentang profil 

sekolah, nama-nama siswa kelas III, daftar nilai siswa kelas IIIA dan IIIB. 

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 

1. Hasil Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar Bahasa 

Indonesia. Soal tes terdiri dari 25 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 IIIC SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Tujuan uji 

coba adalah untuk mendapatkan soal-soal yang baik, dalam penelitian ini 

berarti soal-soal yang valid dan reliable. 

Uji validitas digunkan untuk mengetahui valid tidaknya item 

pertanyaan dalam tes tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan 



 
 

dengan rumus product moment. Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS.  

Berdasarkan uji coba tedapat 22 soal yang valid, yaitu soal nomor 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24. Dengan demikian kedua puluh dua soal yang valid tersebut dapat 

digunakan sebagai instrumen pengumpulan data karena L0,639 > L0,413. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa uji reliabilitas angket 

sebesar 0,940. Harga r11 tersebut diinterprestasikan dengan r11 > rtabel. 

Karena 0,940 > 0,413, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket tersebut 

reliabel dengan tingkat reliabilitas tinggi. 

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh skor hasil belajar tertinggi 

100 dan terendah 63. Nilai rata-rata (mean) sebesar 79,167 dan standar 

deviasi sebesar 10,774. Hasil pengelompokan interval yang dilakukan 

berdasarkan data hasil belajar siswa kelas eksperimen I dipaparkan pada 

tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar 

Siswa Kelas Eksperimen I 

Interval Fi 
 

Fk 
 

Frekuensi 
Relatif 

57 - 63 2 2 8% 
64 - 70 3 5 13% 
71 -79 8 13 33% 
80 - 86 4 17 17% 
87 - 93 4 21 17% 
94 - 100 3 24 13% 
Jumlah 24  100% 

 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 1 berikut: 



 
 

 

Gambar 1 Grafik histogram hasil belajar 

kelas eksperimen I 

Sedangkan pada kelas eksperimen II didapatkan hasil tabulasi data 

diperoleh skor hasil belajar tertinggi 100 dan terendah 45,4. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 71,225 dan standar deviasi sebesar 14,28536. Hasil 

pengelompokan interval yang dilakukan berdasarkan data hasil belajar 

siswa kelas eksperimen II dipaparkan pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 Hasil Pengelompokkan Data Hasil Belajar 

 Siswa Kelas Eksperimen II 

Interval Fi 
 

Fk 
Frekuensi 

Relatif 
43 - 52 2 2 8% 
53 - 62 4 6 17% 
63 - 72 9 15 38% 
73 - 82 3 18 13% 
83 - 92 4 22 17% 

91 - 100 2 24 8% 
Jumlah 24  100% 

 

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

histogram seperti pada gambar 2 berikut. 



 
 

 
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 Uji Keseimbangan 

Kelas  N Mean  s2 Fhitung F0,05; 23,23 Keterangan 
Eksperimen I 24 88,07407 19,840

0,78 1,988 Seimbang Eksperimen II 24 87,75 25,152

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki 

nilai rata-rata. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 0,78 

< 1,988, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas mempunyai 

kemampuan awal yang sama atau dalam kondisi seimbang. 

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas  

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen I 0,16378 0,175 Normal 
Eksperimen II 0,103359 0,175 Normal 
 



 
 

Dari tabel 5 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 6 berikut: 

 

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis 

Kelas Rata-rata thitung t0,025;46 Keterangan 
Eksperimen I 79,167 

2,180 2,008 H0 ditolak Eksperimen II 71,225 

 

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa t2,180 > t2,008 sehingga H0 

ditolak. Berarti hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan pengaruh 

antara strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) 

dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar” dapat diterima. 

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

I lebih besar daripada rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 79,167 > 

71,225. Sehingga hipotesis yang menyatakan “strategi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading And Composition) lebih besar 

pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Team Pair Solo dalam 

meningkatkan hasil belajar” dapat diterima. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,180 

sedangkan t tabel adalah  2,008 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar antara strategi CIRC (Cooperative Integrative 

Reading And Composition) dengan strategi Team Pair Solo. Berdasarkan 

nilai rata-rata hasil belajar diperoleh rata-rata kelas IIIA lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata kelas IIIB , yaitu  79,167 > 701,225. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar melalui penerapan 

strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) lebih 

baik dibandingkan dengan strategi Team Pair Solo. 

 



 
 

2. Pembahasan 

Pembelajaran dengan strategi CIRC (Cooperative Integrative 

Reading And Composition) merupakan teknik pembelajaran dengan 

struktur pembelajaran yang khas yaitu memberi kesempatan kepada siswa 

untuk berkelompok. Siswa bekerja sama saling membacakan dan 

menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan atau ikhtisar terhadap 

wacana dan ditulis pada lembar kertas. Kemudian setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. Guru membuat berdasarkan pengertian 

diatas strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) 

adalah pembelajaran koopertif yang mengajarkan pada siswa untuk 

membaca, menulis dan mengintegrasikan suatu bacaan pada kelas sekolah 

dasar pada tingkat yang lebih tinggi. 

Sedangkan strategi Team Pair Solo merupakan pembelajaran 

kooperatif yang menekannkan penguasaan materi setiap kelompok dan 

kemudian dikembangkan dari setiap individu. Strategi ini 

diimplementasikan Siswa dalam kelompok bersama-sama mengerjakan 

dan mendiskusikan sebuah masalah atau tugas yang harus dikerjakan 

bersama-sama. Pada tahap ini siswa masing-masing kelompok yang 

pertama dibuat menjadi berpasangan. Masing-masing dberikan tugas yang 

berkaitan dengan tugas yang pertama. Pada tahap terakhir ini siswa 

diberikan sebuah tugas atau masalah yang masih berkaitan dengan tugas 

pertama, akan tetapi kali ini dipikirkan oleh masing-masing individu. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengaruh antara 

strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) 

dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar dan hipotesis 

strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition) lebih 

besar pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Team Pair Solo dalam 

meningkatkan hasil belajar dapat dibuktikan kebenarannya. 

 

 

 



 
 

D. Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan pengaruh hasil belajar antara strategi CIRC 

(Cooperative Integrative Reading And Composition)  dengan Team Pair 

Solo pada siswa kelas III SD Muhammadiyah PK Boyolali. Berdasarkan 

uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,180 > 2,008. 

2. Strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading And Composition)   lebih 

besar pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Team Pair Solo dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah PK 

Boyolali. Berdasarkan rata-rata kelas eksperimen I > rata-rata kelas 

eksperimen II, yaitu 79,167 > 71,225. 
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