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“PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE 
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)TERHADAP 

HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 
SURAKARTA”

Devy Zulyka P*
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition
terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. Upaya 
perbaikan kualitas pembelajaran perlu dibangun dan dikembangkan untuk 
menciptakan suasana belajar yang interaktif antara guru dengan siswa. Dalam hal 
ini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi pada 
kenyataannya, masih banyak ditemukan pembelajaran yang bersifat konvensional, 
dimana sistem penyampaiannya lebih banyak didominasi oleh guru, sedangkan 
siswa cenderung diam dan secara pasif menerima materi pelajaran. Hal ini dapat 
berdampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 
pembelajaran yang tepat dan sesuai. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
digunakan yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 
menggunakan Posstest Only Control Group Design. Variabel bebas berupa model 
pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition
dan variabel terikat adalah hasil belajar biologi siswa.  Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X semester genap SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 
2010/2011.  Sampel pada penelitian adalah siswa kelas X.7 sebagai kelompok 
kontrol dan siswa kelas X.4 sebagai kelompok eksperimen.  Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan Cluster Random Sampling.  Teknik pengumpulan 
data dengan menggunkan teknik tes untuk hasil belajar ranah kognitif dan lembar 
observasi untuk hasil belajar ranah afektif serta psikomotor.  Teknik analisis data 
dengan menggunakan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition berpengaruh 
nyata terhadap hasil belajar ranah afektif dan ranah psikomotor tetapi tidak 
berpengaruh nyata terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa kelas X SMA 
Negeri 8 Surakarta.

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Cooperative Integrated Reading and 
Composition, Hasil Belajar
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“EFFECT OF IMPLEMENTATION COOPERATIVE LEARNING ON 
COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)

TOWARDS STUDENTS’ BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT
OF CLASS X AT SMA NEGERI 8 SURAKARTA”

Devy Zulyka P*
ABSTRACT

This research aims to find out the effect of the implementation of 
cooperative learning Cooperative Integrated Reading and Composition type
towards students’ biology learning achievement of the class X at SMA Negeri 8 
Surakarta. Efforts to improve the quality of learning needs to be built and 
developed to create an atmosphere of interactive learning between teachers and 
students. In this case students are required to take an active role in the learning 
process. But in reality, there are still many lessons to be conventional, where the 
delivery system more dominated by the teacher, while students tend to be silent 
and passively accept the subject matter. This can impact on learning outcomes 
students. Therefore, required an appropriate learning model and appropriate. One 
model of learning that can be used is the Cooperative Integrated Reading and 
Composition.

This study is a quasi-experimental studies which use Posstest Only Control 
Group Design. The independent variable in this research is the application of 
cooperative learning, the Cooperative Integrated Reading and Composition
whereas the dependent variable is students’ achievement in learning biology at 3 
levels’, namely, cognitive, affective and psychomotor. The population of the study 
is the entire class X at SMA Negeri 8 Surakarta in academic year 2010/2011. The 
samples are taken towards control and treatment group. The sample is taken by 
using Cluster Random Sampling method. The data are collected by using test (for 
cognitive achievement) whereas for the affective and psychomotor aspects the 
data are taken by using observation methods. The obtained data are analyzed by 
using t-test.

The result shows that the implementation of Cooperative Integrated 
Reading and Composition has taken good effect towards students’ achievement in 
affective and psychomotor aspects, but has not on the cognitive achievement 
students in class X of Surakarta SMA Negeri 8.

Keywords: Cooperative Learning, Cooperative Integrated Reading and 
Composition, Learning Achievement.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempunyai 

peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir 

manusia. Mata pelajaran IPA meliputi produk, proses, dan sikap yang 

harus dicapai oleh siswa untuk mencapai ketuntasan belajar IPA. Indikator 

yang harus dicapai dalam mata pelajaran IPA yang terlalu banyak 

menyebabkan rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran sehingga 

tingkat penguasaan materi IPA juga relatif rendah. IPA sering dianggap 

sebagai mata pelajaran yang membosankan dan sulit untuk dimengerti. 

Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan 

dan rendahnya minat siswa saat belajar IPA.

Rendahnya kualitas pembelajaran IPA dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik dari dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri 

siswa misalnya intelegensi, minat, sikap, keadaan jasmani, motivasi, dan 

kemampuan awal. Sedangkan faktor dari luar diri siswa misalnya 

lingkungan belajar, kurikulum, model, metode, serta sarana dan prasarana 

sekolah. Keberhasilan kegiatan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat eksternal dan internal, dan 

dapat menjadi faktor penghambat atau penunjang bagi proses belajar 

siswa.

Upaya peningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA dapat dibantu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Pembelajaran 

kooperatif tersebut dapat melatih siswa untuk bekerja secara kelompok dan 

bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok. Pembelajaran 

kooperatif menekankan pada kesadaran perlu belajar untuk 



mengaplikasikan pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dimiliki 

kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai keunggulan dalam 

penjaminan mutualisme antara siswa yang berprestasi dan siswa yang 

kurang berprestasi. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah 

pengembangan teknis belajar bersama, saling membantu, dan bekerja 

sebagai sebuah tim (kelompok) (Slavin 1995: 2). Pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok sehingga dapat 

memecahkan masalah dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif akan 

melatih siswa belajar tentang pentingnya kerjasama. Pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu bentuk pengajaran atau pembelajaran 

yang didasarkan pada teori belajar konstruktivisme sosial, dimana diyakini 

keberhasilan peserta didik akan tercapai jika seiap anggota kelompoknya 

berhasil. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang ada dikarenakan 

adanya interaksi siswa di dalam kelompoknya dan juga adanya interaksi 

dengan guru sebagai pengajar.

Observasi yang dilakukan di SMA Negeri 8 Surakarta menunjukan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi belum maksimal. Biologi 

merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan dan menuntut pemahaman 

dalam setiap konsepnya. Kurang maksimalnya hasil belajar siswa 

disebabkan karena siswa sulit memahami konsep dalam materi pelajaran. 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat penting dilakukan untuk 

pemecahan masalah di atas.

Model pembelajaran kooperatif sangat beragam, seperti misalnya 

Student Team Achievement Division (STAD), Team Games Tournament

(TGT), Team Assisted Individualization (TAI), Jigsaw, Jigsaw II, dan 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan oleh guru adalah 

CIRC. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah 

pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis.  Menurut Bryson 



(2003) dalam Erhan Durukan (2011: 102) kegiatan pokok dalam CIRC 

adalah menyelesaikan soal pemecahan masalah meliputi rangkaian 

kegiatan bersama yang spesifik, yaitu; salah satu anggota atau beberapa 

kelompok membaca soal, membuat prediksi atau menafsirkan isi soal 

pemecahan masalah (termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel), 

saling membuat ikhtisar/rencana penyelesaian soal pemecahan masalah, 

menuliskan penyelesaian soal pemecahan masalah secara urut, dan saling 

merevisi serta mengedit pekerjaan/penyelesaian. CIRC merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan untuk 

mengatasi permasalahan terkait dengan hasil belajar bologi siswa. Relevan 

dengan latar belakang di atas, judul yang dapat diangkat adalah  

“PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 

COMPOSITION (CIRC) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 SURAKARTA“.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibatasi pada semua siswa kelas X SMA Negeri 

8 Surakarta semester II tahun pelajaran 2010/2011.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dibatasi pada:

a. Strategi pembelajaran, meliputi: konvensional pada kelas kontrol dan 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada kelas 

eksperimen.

b. Hasil belajar biologi, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.



C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan:

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar biologi 

siswa ranah kognitif?

2. Apakah ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar biologi 

siswa ranah afektif?

3. Apakah ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar biologi 

siswa ranah psikomotor?

D. Tujuan Penelitian

     Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

“Mengetahui adanya pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap hasil 

belajar biologi siswa”.

E. Manfaat Penelitian

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

dunia pendidikan dalam pengajaran Biologi terutama dalam hal 

penggunaan model pembelajaran. Selain itu ketika guru mengetahui 

dan memahami kemampuan awal siswa, maka guru dapat mengatur 

proses belajar di kelas dan dapat memilih pendekatan dan metode yang 

tepat dalam penyampaian materi.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa, dapat bermanfaat untuk memudahkan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar Biologi, siswa merasa tertarik terhadap 

mata pelajaran Biologi dan terus termotivasi untuk mencapai 

kompetensi-kompetensi dasar lainnya.

b. Bagi guru / peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memilih model pembelajaran yang nantinya 

diterapkan dalam proses pembelajaran, memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikn layanan yang terbaik bagi 

siswa, dan menciptakan suasana kelas yang saling menghargai 

nilai-nilai ilmiah dan peningkatan kemampuan guru bidang studi.

c. Bagi pembaca / peneliti lain, dapat mengetahui gambaran tentang 

model pembelajaran yang efektif dan dapat pula digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi sekolah, dapat bermanfaat untuk menciptakan dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dinamis dan 

inovatif di lingkungan sekolah.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar biologi siswa ranah kognitif.

2. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar biologi siswa ranah afektif.

3. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar biologi siswa ranah psikomotor.

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor.

C. SARAN

1. Penerapan pembelajaran kooperatif Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam meningkatkan hasil belajar kognitif  perlu untuk 

lebih dicermati.

2. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan pembelajaran kooperatif 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk meningkatkan 

hasil belajar afektif dan psikomotor siswa.


