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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Baleharjo Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri. SDN 1 Baleharjo terletak di lingkungan pedesaan yang jauh 

dari keramaian dan kebisingan kendaraan. Sarana dan prasarana di Sekolah Dasar 

ini sudah cukup memadai, seperti adanya alat peraga, LCD, dan buku penunjang 

pembelajaran.  

Siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo pada tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 

20 siswa, yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan dengan 

karakteristik siswa yang berbeda-beda dan tingkat kemampuan yang bervariasi 

ada yang kurang, ada yang sedang dan ada pula beberapa orang di atas rata-rata. 

Sebagian besar pekerjaan orang tua siswa adalah petani, sehingga banyak orang 

tua yang hanya mengharapkan proses belajar-mengajar terjadi di dalam sekolah 

saja.  

Penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

materi menemukan ide pokok paragraf narasi, eksposisi dan persuasi dengan 

menggunakan salah satu komponen KBM yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC. kegiatan ini terdiri dari 2 tahap siklus I dan siklus II. Siklus I 

dilaksanakan 3 pertemuan, dan siklus II juga dilaksanakan 3 pertemuan. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini, secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Sebelum pelaksanaan siklus I dan siklus II, terlebih dahulu peneliti 

melakukan observasi awal dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa atau hasil belajar terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 SDN 1 Baleharjo tahun 

pelajaran 2013 bapak Palimin, S.Pd., SD, pada tanggal 4 Februari 2013, 

didapatkan informasi bahwa proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dirasa masih kurang dari kenyataan yang diharapkan. Hal ini 
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terjadi karena, ketika guru menjelaskan materi siswa tidak memperhatikan justru 

bergurau sendiri, di tambah dengan malasnya siswa dalam membaca. Selain itu, 

ketika guru memberi tugas kebanyakan dari mereka hanya mencotek pekerjaan 

teman, ini dibuktikan dengan nilai perolehan siswa yang masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yaitu 65. Sehingga 

dari kondisi awal inilah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas atau PTK 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar terutama pada pelajaran bahasa 

Indonesia.  

4.1.2 Pelaksanaan Siklus I 

Penelitian yang dilakukan akhirnya diperoleh data yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Siklus I 

 

Hari/Tanggal  Waktu Jam ke Implementasi Tindakan 

Rabu, 10 April 2013 2x35’ 1 dan 2 1) Materi (ciri-ciri kalimat topik, 

ciri-ciri kalimat penjelas, jenis 

paragraf menurut posisi 

kalimat topiknya (Jenis 

paragraf deduktif, induktif, 

dan deduktif-induktif 

(campuran), mengidentifikasi 

ciri-ciri paragraf narasi, dan 

menemukan ide pokok 

paragraf narasi.). 

2) Memahami LKS. 

Kamis, 11 April 2013 2x35’ 5 dan 6 1) Materi (menemukan ide 

pokok paragraf narasi). 

2) Memahami LKS. 

Sabtu, 13 April 2013 2x32’ 1 dan 2 Evaluasi 

 

Pembelajaran siklus I dilaksanakan dengan pokok bahasan ciri-ciri kalimat 

topik, ciri-ciri kalimat penjelas, jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya 

(Jenis paragraf deduktif, induktif, dan deduktif-induktif), mengidentifikasi ciri-ciri 

paragraf narasi, dan menemukan ide pokok paragraf narasi. Dalam siklus I ini 

dilakukan dengan tiga kali pertemuan, untuk penjelasan lebih rincian sebagai 

berikut: 
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4.1.2.1 Perencanaan  

Sebelum melakukan pelaksanaan tindakan pada siklus I perlu adanya 

perencanaan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat 

berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Hasil nilai ulangan harian siswa 

yang diberikan oleh guru kelas 4 SDN 1 Baleharjo menjadi acuan untuk 

mengambil tindakan, perencanaan dilakukakan secara matang agar pelaksanaan 

tindakan pada pembelajaran bahasa Indonesia berhasil sesuai tujuan yang 

diharapkan. 

a) Pertemuan Pertama 

Perencanaan tindakan pada pertemuan pertama, yang dilakukan peneliti 

untuk melaksanakan tindakan adalah membuat RPP sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC, membuat LKS untuk berdiskusi kelompok 

dengan materi menemukan ide pokok paragraf narasi, mempersiapkan ruang yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan serta alat yang diperlukan 

diantaranya laptop, LCD, dan buku paket bahasa Indonesia kelas 4. Selain itu, 

peneliti bersama guru merencanakan pembagian siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil yang sesuai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dimana setiap kelompok 

terdiri dari  4-5 siswa yang heterogen.  

Peneliti menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pertemuan 

pertama dengan kompetensi dasar “Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf 

melalui membaca intensif”, kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai  berdasarkan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC. Pada tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu 

bekerjasama dengan kelompok dalam menemukan ide pokok paragraf narasi. 

Dalam kegiatan inti, proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa adalah 

siswa harus membaca paragraf narasi, dengan kelompok secara berpasangan dan 

ide pokok paragraf serta menuliskan hasilnya pada lembar diskusi.  

b) Pertemuan Kedua 

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua sebagai tindak 

lanjut pada pertemuan pertama maka pada perencanaan pertemuan kedua masih 

sama dengan dengan pertemuan pertama tetapi yang membedakan adalah materi 
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LKS yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Sebelum mengajar pada 

pertemuan kedua, maka peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang 

proses pembelajaran, diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pertemuan kedua, LKS, lembar observasi guru dan siswa, serta perlengkapan 

seperti laptop, LCD dan spidol. 

c) Pertemuan Ketiga 

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan ketiga sebagai tindak 

lanjut pada pertemuan petama dan pertemuan kedua. Pertemuan ketiga gunakan 

untuk mengadakan tes evaluasi tentang materi pada pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua. Sebelum mengajar pada pertemuan ketiga, peneliti menyiapkan 

segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, diantaranya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar evaluasi dan membuat kunci jawaban 

soal evaluasi akhir siklus I. Lembar evaluasi siswa terdiri dari 20 soal bentuk 

pilihan ganda. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan  

Pada pelaksanaan siklus I diadakan dalam 3 kali pertemuan dengan uraian 

sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 

2013 pada jam pelajaran ke 1 dan 2 pukul 07.00 – 08.15 WIB. Implementasi 

tindakan yaitu pada materi ciri-ciri kalimat topik, ciri-ciri kalimat penjelas, jenis 

paragraf menurut posisi kalimat topiknya (Jenis paragraf deduktif, induktif, dan 

deduktif-induktif (campuran)), mengidentifikasi ciri-ciri paragraf narasi, dan 

menemukan ide pokok paragraf narasi serta memahami LKS. 

Pada kegiatan awal,  sebelum pelajaran di mulai guru mengecek kesiapan 

siswa. Setalah itu guru mengajak siswa berdoa terlebih dahulu sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya masing-masing, membuka pelajaran dengan salam, 

dan siswa menjawab dengan serentak. Kemudian guru melakukan presensi dengan 

menanyakan kepada ketua kelas siswa yang tidak hadir pada hari ini. Untuk 

mengawali pembelajaran guru bertanya kepada siswa: ”Pernahkah kalian 
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membaca sebuah cerita atau wacana? Kemudian, tahukah kalian apa maksud isi 

dari cerita/wacana yang telah kalian baca?”. Setelah kegiatan itu, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu tentang menemukan ide pokok paragraf narasi. 

Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat materi tentang 

menemukan kalimat topik, ciri-ciri kalimat topik dan ciri-ciri kalimat penjelas, 

siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. Setelah guru selesai 

menjelaskan materi, guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok. Siswa 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang telah ditentukan oleh guru terdiri 

dari 4 orang yang heterogen untuk mulai membahas materi menemukan ide pokok 

paragraf narasi. Semua siswa mengelompok, guru menjelaskan langkah-langkah 

sesuai dengan model pembelajaran CIRC dan tanggung jawab siswa dalam 

kelompok, kemudian guru membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk 

dipelajari bersama dalam kegiatan menemukan ide pokok paragraf narasi. 

Selanjutnya siswa berdiskusi dengan kelompok secara berpasangan dan saling 

membacakan cerita dengan bersuara dan secara bergiliran serta mengisi soal 

diskusi yang diberikan. Siswa mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang ada 

di LKS, dengan saling membacakan cerita, memahami bacaan, menemukan ide 

pokok paragraf narasi dan menuliskan apa yang diketahui, dan yang ditanya. Guru 

berkeliling mengawasi jalannya diskusi, selesai membahas LKS, ketua kelompok 

bertanggung jawab untuk memastikan jika semua anggotanya sudah memahami 

cerita narasi yang ada pada LKS. Setiap kelompok menunjuk satu wakil untuk 

maju mempresentasikan hasil diskusi. Pada saat kelompok lain presentasi, 

kelompok yang tidak maju diminta untuk menanggapinya dan mengecek hasil 

diskusi. Setelah selesai presentasi, LKS dikumpulkan dan guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. Ketika proses menyimpulkan masing-masing 

kelompok mengecek pekerjaan diskusi mereka, ternyata banyak jawaban siswa 

yang tidak sesuai dengan indikator pelajaran. Siswa belum mampu membuat 

kesimpulan dengan baik.   

Kemudian guru membubarkan kelompok diskusi dan siswa kembali ke 

tempat duduk semula. Sebelum pelajaran diakhiri guru menanyakan kembali 
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tentang materi yang telah diajarkan dan bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami.  

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa membuat simpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan terutama pada kegiatan menemukan ide pokok 

paragraf narasi. Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang 

telah dilakukan, dan memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa untuk 

mempelajari materi yang telah di diskusikan karena pada pertemuan selanjutnya 

akan dibahas kembali dan kesempatan untuk kelompok yang belum maju 

mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok yang telah presentasi. Setelah itu 

guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2013 pada jam 

ke 5 dan 6 pukul 09.30 – 10.45 WIB. Implementasi tindakan pada materi 

menemukan ide pokok paragraf narasi melanjutkan diskusi pada pertemuan 

pertama. 

Kegiatan awal, Sebelum masuk pada materi guru megucapkan salam 

terlebih, dan siswa bersama menjawab dengan serempak. Selanjutnya guru  

mempersiapkan alat yang diperlukan antara lain LCD, laptop, LKS dengan materi 

menemukan ide pokok paragraf narasi. Setelah itu guru mengecek kesiapan siswa 

dan bertanya kepada siswa tentang materi pada pelajaran sebelumnya yaitu cara 

menemukan ide pokok paragraf narasi. Sebagai apersepsi guru bertanya kepada 

siswa ”Masih ingatkah kalian apa yang di maksud ide pokok paragraf?”. Setelah 

kegiatan itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan yaitu melanjutkan diskusi kelompok pada 

pertemuan lalu dengan meteri menemukan ide pokok paragraf narasi. 

Memasuki kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat materi tentang 

menemukan ide pokok paragraf narasi, dan seluruh siswa memperhatikan 

penjelasan guru, kemudian siswa di minta untuk memberikan contoh paragraf 

narasi yang ada pada buku paket. Guru mengarahkan siswa untuk membentuk 

kelompok, dan siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang telah 

ditentukan guru sebelumnya pada pertemuan pertama. Setelah semua siswa 
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mengelompok, guru menjelaskan cara kerja dan tanggung jawab siswa dalam 

kelompok dan membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk dipelajari 

bersama, selanjutnya siswa berdiskusi sesuai kelompok dan saling membacakan 

cerita narasi juga soal diskusi yang diberikan. Guru mememinta siswa saling 

membacakan cerita dengan berpasangan dalam kelompok, memahami bacaan, 

menemukan ide pokok paragraf narasi dan menuliskan ide pokok yang ada dalam 

LKS, terutama dalam menemukan ide pokok paragraf narasi tentang cerita “Pergi 

ke Kantor Pos, Gemar Membaca dan Olahraga Rekreatif”. Guru berkeliling 

mengawasi dan membimbing jalannya diskusi, pada saat diskusi kelompok, 

masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab untuk memastikan kalau 

semua anggotanya sudah memahami cerita yang ada pada LKS tersebut. 

Selanjutnya, bagi kelompok 3, 4, dan 5 meneminta satu siswa sebagai wakil untuk 

maju mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang lain menanggapinya isi 

cerita narasi yang dibacakan dan mengecek pekerjaan mereka.  

Setelah selesai presentasi LKS dikumpulkan, guru dan siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian guru membubarkan kelompok diskusi dan 

siswa kembali ke tempat duduk semula. Sebelum pelajaran diakhiri guru 

menanyakan kembali tentang materi yang telah diajarkan dan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Pada saat guru memberikan kesempatan kepada siswa ada dua orang siswa yang 

bertanya demikian“ Pak, apakah semua cerita dapat dikatakan cerita narasi?, dan 

guru menanyakan kembali kepada seluruh siswa apa saja ciri-ciri bentuk paragraf 

narasi, kemudian siswa menyebutkan dan guru memberi komentar bahwa tidak 

semua cerita itu narasi tergantung apakah ada ciri-ciri yang disebutkan tadi. 

Misalnya, cerita tentang kebakaran”.  

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Kemudian guru mengadakan refleksi tentang pembelajaran yang telah 

dilakukan dan meminta siswa untuk mempelajari materi tentang ide pokok narasi 

yang telah di diskusikan karena pada pertemuan selanjutnya akan diadakan 

evaluasi tentang materi ide pokok paragraf narasi tersebut. Setelah itu guru 

mengakhiri pelajaran dengan salam dan siswa menjawab dengan serentak. 
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3) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 2013 

pada jam pelajaran 1 dan 2 pukul 07.00 – 08.15 WIB. Implementasi tindakan 

adalah evaluasi 

Pada kegiatan awal, guru membuka pelajaran dengan salam dan siswa 

menjawab salam dengan serempak dan semangat. Guru mengkondisikan kelas 

dengan mengubah posisi tempat duduk siswa dan setelah itu melakukan presensi 

serta mempersiapkan lembar evaluasi. Sebelum melaksanakan evaluasi guru 

memberi apersepsi dan mengajak siswa mengingat kembali materi yang 

disampaikan pada pertemuan pertama dan kedua. Kemudian guru bertanya kepada 

siswa ”Apakah kalian masih mengingat materi tentang ciri kalimat topik, ciri 

kalimat penjelas dan ide pokok paragraf narasi?”. Guru mengingatkan tujuan 

pembelajaran kali ini adalah evaluasi. 

Memasuki kegiatan inti, guru mengulang sekilas materi pertemuan 

pertama dan kedua, kemudian siswa diminta untuk menanyakan hal yang belum 

dipahami. Selanjutnya, guru membagikan soal evaluasi tentang ide pokok narasi 

dan siswa mulai mengerjakan. Pada proses mengerjakan soal guru memberi 

peringatan kepada siswa agar tidak mencontek pekerjaan teman dan mengerjakan 

soal evaluasinya dengan sendiri. Setelah siswa mengerjakan soal siswa diminta 

untuk mengumpulkan lembar evaluasi kepada guru. 

Pada kegiatan akhir, guru menayakan kesulitan yang siswa hadapi pada 

soal evaluasi kemudian guru menegur bagi siswa yang bertanya kepada teman 

pada saat evaluasi berlangsung, sebagai tindak lanjut guru meminta siswa untuk 

membaca dan mencari paragraf eksposisi dan paragraf persuasi sebagai materi 

pertemuan selanjutnya dan memmbawa koran yang tidak terpakai untuk kegiatan 

pada siklus II. Sebelum mengakhiri pelajaran guru menyampaikan pesan kepada 

siswa. ”Anak-anak materi kita sudah selesai pada pembahasan paragraf narasi. 

Bapak ingin kalian banyak membaca dari berbagai buku pelajaran, agar banyak 

pengetahuan yang di dapat. Terus semangat dalam belajar”. Kemudian guru 

menutup pelajaran salam. 
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4.1.2.3 Observasi  

Pada saat pembelajaran siklus I dimulai, peneliti meminta bantuan kepala 

sekolah sebagai observer untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal 

hingga akhir pembelajaran dengan mengisi lembar pengamatan yang telah 

disediakan. Lembar pengamatan tersebut diantaranya adalah lembar observasi 

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa pada lembar observasi setiap aspek yang 

diamati mempunyai skor. Skor 1 dengan nilai sangat kurang, skor 2 nilai cukup, 

skor 3 nilai baik dan skor 4 dengan nilai sangat baik. Skor yang diperoleh dihitung 

dengan menjumlahkan perolehan keseluruahan pada setiap aspek.  

Pada lembar observasi guru aspek yang di nilai adalah pada pra 

pembelajaran, kegiatan inti yang meliputi penguasaan materi, strategi 

pembelajaran, pemanfaatan media, pembelajaran yang memacu keterlibatan 

siswa, penilaian proses dan hasil belajar, penguasaan bahasa dan penutup. 

Sedangkan untuk lembar observasi siswa aspek yang di nilai antara lain pra 

pembelajaran, kegiatan awal, penjelasan materi pelajaran, strategi pembelajaran 

CIRC, komunikasi, dan penutup.  

Pada pertemuan pertama, dari hasil pengamatan observer pembelajaran 

berjalan dengan lancar, tetapi masih beberapa hal yang kurang diantaranya guru 

belum menguasai kelas dan pembelajaran dengan baik sehingga masih banyak 

siswa yang tidak konsentrasi saat mengikuti pembelajaran, dapat dilihat pada 

aspek penguasaan materi dengan perolehan skor 2. Kerjasama siswa dalam 

kelompok masih kurang terutama dalam mengemukakan pendapat dengan 

perolehan 1. Pada saat siswa berdiskusi, kebanyakan dari siswa hanya 

mengharapkan satu atau dua teman saja yang mengerjakan.  Sedangkan yang lain 

malah bercerita dan pada saat tanyajawab siswa hanya diam saja, kebanyakan dari 

siswa belum mampu dalam membuat simpulan dan pada saat presentasi siswa 

terlihat tidak biasa untuk berbicara di depan kelas. 

Pada pertemuan kedua ini, kegiatan pembelajaran sudah mulai berjalan 

dengan baik karena guru telah memperoleh total skor 121. Adapun hasil 

pengamatan observer selama pembelajaran siklus I pertemuan kedua adalah guru 

telah melakukan proses pembelajaran sudah sesuai RPP dan kegiatan 
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pembelajarannya sudah runtut, kerjasama siswa dalam kelompok mulai aktif dan 

saling bertukar pendapat, pada saat tanyajawab hanya beberapa siswa yang hanya 

diam saja dan siswa sudah mulai berani mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan. Sedangkan pada pertemuan ketiga, guru hanya mengadakan evaluasi, pada 

saat kegiatan evaluasi berlangsung ada beberapa siswa yang mencontek pekerjaan 

temannya karena waktu penyampaian materi oleh guru dan presentasi setiap 

kelompok, siswa tersebut sibuk bermain, sehingga kesulitan dalam mengerjakan 

evaluasi. Untuk lebih jelasnya hasil observasi dapat dilihat pada sub bab analisis 

data.  

 

4.1.2.4 Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I ini berupa hasil observasi dan 

hasil tes evaluasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur keberhasilan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam kegiatan 

pembelajaran.  Lembar observasi ini ditujukan untuk kinerja guru dan aktivitas 

belajar siswa. Penilaian observasi ini dilakukan oleh observer dan peneliti. Hasil 

tindakan proses model pembelajaran CIRC pada siklus I ini terdiri dari 2 

pertemuan. Sedangkan hasil tes evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. Siswa yang mendapat nilai di atas KKM 65 berarti tuntas, sedangkan siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM 65 berarti belum tuntas. Untuk hasil dari 

observasi kinerja guru maupun aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada analisis 

data halaman 80 dan hasil tes evaluasi dapat dilihat pada sub bab analisis data 

pada bagian hasil belajar bahasa Indonesia pada halaman 75. 

 

4.1.2.5 Refleksi 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus II diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang diambil dari hasil observasi dan tes evaluasi yang 

dilaksanakan pada siklus I. Refleksi diadakan dengan melibatkan kepala sekolah 

sebagai observer dan guru kelas 4. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mengkaji 

atau mempertimbangkan hasil dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan 



66 

 

 

 

agar pada siklus II hasil belajar bahasa Indonesia melalui model pembelajaran tipe 

CIRC mencapai target yang telah ditentukan.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer ada beberapa 

kekurangan yang harus diperbaiki mengenai proses kegiatan belajar mengajar 

yang berlangsung pada siklus I pertemuan pertama, pertemuan kedua dan 

pertemuan ketiga diantanya adalah masih banyak siswa yang tidak aktif, malas 

saat diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya, belum mampu membuat 

simpulan terhadap pelajaran dan guru kurang menguasai kelas. Untuk 

memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya, maka perlu 

diadakan revisi dan rencana dari tindakan kelas siklus I.  

Berdasarkan hasil refleksi tindakan kelas siklus I, maka beberapa 

perbaikan yang telah disepakati antara peneliti dan guru yaitu guru harus 

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, guru harus 

membimbing siswa secara menyeluruh agar mampu meningkatkan kerjasama 

dalam kelompok, memberi pengarahan pada siswa agar melakukan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan petunjuk guru dan bersikap lebih baik lagi serta 

membimbing siswa untuk membuat rangkuman pembelajaran bersama dengan 

guru di akhir kegiatan dan guru harus mampu mengendalikan kelas. 

Hasil analisis data yang diperoleh dari lembar observasi kinerja guru dan 

aktivitas siswa pada siklus I belum mencapai hasil yang diharapkan. Pada lembar 

hasil obervasi siklus I yaitu pada pertemuan pertama masih terdapat skor 2 

sebanyak 7 item. Secara keseluruhan model pembelajaran CIRC yang diterapkan 

oleh kolaborator guru kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia sudah cukup 

baik, berdasarkan hasil observasi dari item yang berjumlah 34 diperoleh total skor 

sebesar 107 dengan kriteria baik, sedangkan pada pertemuan kedua memperoleh 

total skor 121 dengan kriteria sangat baik. Untuk hasil analisis data ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I tuntas sebanyak 12 (60%) siswa dan tidak tuntas 8 

(40%) siswa dengan nilai rata-rata 63.7 Hasil belajar siswa siklus I belum sesuai 

dengan indikator keberhasilan dalam penelitian yaitu siswa yang harus tuntas 

sebanyak 16 siswa (80%). Sehingga dari hasil tersebut perlu ada perbaikan dalam 

model pembelajaran tipe CIRC pada siklus II.  
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Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bersama guru sepakat bahwa 

penelitian harus dilanjutkan ke siklus II dengan lebih meningkatkan hasil dan  

proses pembelajaran secara maksimal. 

 

4.1.3 Pelaksanaan Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

belum mencapai indikator keberhasilan dan tujuan penelitian juga belum tercapai 

sehingga harus dilanjutkan pada siklus II. Hal-hal yang belum sempurna di siklus 

I diperbaiki di siklus II. Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.2: 

Tabel 4.2  

Jadwal Pelaksanaan Siklus II 

 

Hari/Tanggal Waktu Jam ke Implementasi Tindakan 

Rabu, 17 April 2013 2x35’ 1 dan 2 1) Materi (ciri-ciri paragraf 

eksposisi, menemukan ide 

pokok paragraf eksposis). 

2) Memahami LKS. 

Jumat, 19 April 2013 2x35’ 1 dan 2 1) Materi (ciri-ciri paragraf 

persuasi, menemukan ide 

pokok paragraf persuasi). 

2) Memahami LKS. 

Sabtu, 20 April 2013 2x35’ 1 dan 2 Evaluasi 

 

4.1.3.1 Perencanaan  

Setelah melihat hasil refleksi dari siklus I, perencanaan pembelajaran pada 

siklus II ini sebagai tindak lanjut dari kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

Siklus II akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Dengan adanya perencanaan 

tersebut, diharapkan pelaksanaan tindakan siklus II pada pembelajaran bahasa 

Indonesia berhasil sesuai tujuan dengan indikator keberhasilan. 

a) Pertemuan Pertama 

Hasil refleksi pada siklus I yang telah disepakati bersama guru kelas 

menjadi salah satu pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih 

baik lagi. Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan pertama pada 
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siklus II ini adalah dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC, membuat lembar kerja 

siswa (LKS) dengan pokok bahasan yang ciri-ciri paragraf eksposisi dan 

menemukan ide pokok paragraf eksposisi.  Peneliti mempersiapkan alat yang 

diperlukan seperti laptop dan LCD, menentukan urutan kelompok dengan 

membagi siswa dalam kelompok yang sesuai pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan setiap kelompok 4 siswa yang di sesuaikan pada siklus I dan lembar 

observasi guru juga  siswa Selanjutnya, peneliti memberi tugas untuk membaca 

materi pelajaran di rumah.  

b) Pertemuan Kedua  

Hasil refleksi pada pertemuan pertama menjadi menjadi acuan untuk 

melaksanakan pembelajaran pertemuan kedua. Kekurangan yang ada pada 

pertemuan pertama siklus II di perbaiki pada pertemuan keduan ini. Persiapan 

yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan kedua pada siklus II ini adalah 

dengan menyusun Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC, membuat lembar kerja siswa (LKS) dengan 

pokok bahasan mengidentifikasi ciri-ciri paragraf persuasi dan menemukan ide 

pokok paragraf persuasi. Mempersiapkan alat diantaranya laptop dan LCD, 

membagi kelas dalam kelompok yang sesuai pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan setiap kelompok 4 siswa yang di sesuaikan pertemuan pertama. 

c) Pertemuan Ketiga  

Hasil pembelajaran siklus II  pertemuan pertama dan kedua sebagai tindak 

lanjut untuk melaksanakan tindakan pertemuan ketiga sesuai dengan kesepakatan 

peneliti dan guru, pada pertemuan ketiga ini hanya diadakan evaluasi dari hasil 

pembelajaran pertemuan pertama dan kedua. Persiapan yang dilakukan untuk 

melaksanakan pertemuan ketiga ini adalah dengan menyusun Rencana 

Pembelajaran Pembelajaran (RPP), mempersiapkan soal evaluasi dari materi 

menemukan paragraf eksposisi dan persuasi dengan bentuk soal pilihan ganda 

berjumlah 20 soal di akhir siklus dan mempersiapkan kunci jawaban soal evaluasi 

siklus II. 
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4.1.3.2 Pelaksanaan  

Pembelajaran pada Siklus II merupakan tindak lanjut dan upaya perbaikan 

dari kegiatan pembelajaran siklus I. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan 

melalui 3 pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2013 pada jam 

ke 1 dan 2 pukul 07.00 – 08.15 WIB. Implementasi tindakan pada pokok bahasan 

ciri-ciri paragraf eksposisi, dan menemukan paragraf eksposisi dengan memahami 

LKS. 

Pada kegiatan awal ini, guru melihat kesiapan ruang alat seperti LCD, 

laptop, LKS dan kesiapan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru 

membuka kegiatan pembelajaran dengan mngajak siswa berdoa yang dipimpin 

oleh ketua kelas, selanjutnya guru melakukan presensi. Untuk mengawali materi 

pelajaran guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa” Pernahkah 

kalian membaca koran atau majalah? Kemudian, tahukah kalian apa maksud isi 

atau masalah yang dijelaskan dalam koran yang kalian baca?”. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran tentang menemukan ide pokok paragraf 

eksposisi. 

Memasuki kegiatan inti, guru menerangkan materi tentang menemukan ide 

pokok paragraf eksposisi, siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan guru 

dan siswa melaksanakan tanyajawab dengan guru tentang ciri-ciri paragraf 

eksposisi. Pada saat melaksanakan tanyajawab ciri-ciri paragraf eksposisi siswa 

bertanya perbedaan jenis paragraf eksposisi dan narasi. Guru menjelaskan dan 

menjawab pertanyaan siswa. Selanjutnya, Siswa diminta untuk membaca sebuah 

bacaan dan memberikan contoh paragraf eksposisi pada bacaan. Selang 5 menit 

guru meminta siswa untuk berkelompok dan menjelaskan langkah-langkah 

kegiatan, siswa berdiskusi dengan kelompok yang telah dibentuk pada siklus I dan 

mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada yaitu membaca, 

memahami, menemukan ide pokok paragraf eksposisi dan menuliskannya pada 

lembar diskusi. Siswa bertukar pendapat tentang hasil temuannya dengan 

kelompoknya dan mempresentasikan hasil diskusi dengan arahan dan bimbingan 
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guru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan apabila ada 

yang dirasa kurang dipahami. Guru memberikan reward berupa pujian kepada 

siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya.  

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

materi ciri-ciri paragraf eksposisi menemukan ide pokok paragraf eksposisi. 

Setelah selesai, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

kegiatan di kelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan meminta siswa untuk 

mencari paragraf persuasi untuk pembahasan pada pertemuan selanjutnya dan 

guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 19 April 2013, pada jam 

pelajaran 1 dan 2 pukul 07.00 – 08.15 WIB. Implementasi tindakan pada materi 

mengidetifikasi ciri-ciri paragraf persuasi, dan menemukan ide pokok paragraf 

persuasi  dalam memahami LKS. 

Pada kegiatan awal, sebelum pelajaran dimulai guru mengajak siswa untuk 

berdoa terlebih dahulu, mengkondisikan kelas diantaranya mengecek kesiapan 

kelas seperti LCD, laptop dan posisi tempat duduk siswa. Setelah itu guru 

melakukan presensi. Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya pada siswa 

tentang materi sebelumnya dan bertanya, ”Apakah kalian pernah melihat iklan di 

televisi? Apa yang biasanya disampaikan oleh iklan tersebut?”. Setelah itu guru 

menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini adalah 

mengidentifikasi ciri-ciri paragraf persuasi dan menemukan paragraf persuasi. 

Memasuki kegiatan inti, guru menjelaskan sekilas tentang menemukan ide 

pokok paragraf persuasi dan ciri-ciri paragraf persuasi. Setelah guru menjelaskan, 

siswa diminta memberikan satu contoh paragraf persuasi yang ada dalam iklan di 

televisi. Kemudian, guru membagi siswa dalam 5 kelompok seperti pada 

pertemuan pertama. Setelah itu guru membagi LKS berisi paragraf persuasi dan 

guru menjelaskan serangkaian kegiatan kepada siswa yaitu siswa saling membaca 

dan memahami paragraf persuasi, menemukan ide pokok paragraf persuasi, serta 

menuliskan ide pokok paragraf persuasi pada LKS. Siswa bersama dengan 

kelompoknya berdiskusi dan saling bertukar pendapat. Guru membimbing diskusi 
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itu dengan keliling kelas. Kemudian hal tersebut dipersentasikan ke depan kelas 

dan guru membimbing siswa yang kesulitan.  

Dalam kegiatan akhir ini, guru bersama siswa menarik kesimpulan dari 

kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian guru melakukan refleksi tentang 

pembelajaran yang telah dilakukan agar siswa lebih memahami materi. Guru 

meminta siswa belajar di rumah tentang paragraf eksposisi dan persuasi karena 

pada pertemuan selanjutnya akan diadakan evaluasi. Setelah itu guru menutup 

pelajaran. 

3) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 April 2013 pada jam 

pelajaran ke 1 dan 2 pukul 07.00 – 08.15 WIB. Implementasi tindakan pada 

pertemuan terakhir ini adalah evaluasi. 

Pada kegiatan awal, untuk mengawali pembelajaran guru mengajak siswa 

berdoa terlebih dahulu, mengkondisikan kelas dan mengecek kehadiran siswa. 

Selanjutnya guru bertanya kepada siswa ”Apakah kalian masih mengingat materi 

tentang ciri paragraf eksposisi dan paragraf persuasi, bagaimana bentuk ide pokok 

paragraf eksposisi dan persuasi?”. Meminta salah satu siswa memberikan satu 

contoh paragraf persuasi. Setelah itu guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu evaluasi materi pada pembahasan pertemuan pertama dan kedua. 

Memasuki kegiatan inti, guru membahas secara garis besar tentang 

kegiatan dan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa minta untuk 

membarikan contoh paragraf eksposisi dan persuasi. Siswa menyebutkan contoh 

paragraf persuasi yang yang mereka bacaKemudian guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Guru membagi 

lembar evaluasi kepada siswa dan meminta untuk mengerjakan sendiri dengan 

tidak mencontek pekerjaan teman. 

Pada kegiatan akhir ini, siswa bersama guru mengulang materi yang sudah 

dipelajar. Guru menayakan kesulitan apa yang siswa hadapi pada soal evaluasi 

dan meminta siswa untuk membaca dan mencari paragraf argumentasi dan 

deskripsi sebagai tambahan dari paragraf yang belum dibahas. Guru 

menyampaikan pesan kepada siswa: ”Anak-anak materi kita sudah selesai pada 
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pembahasan paragraf eksposisi dan paragraf persuasi. Dari berbagai jenis paragraf 

yang telah kita pelajari tolong untuk di ingat-ingat lagi. Pesan bapak banyaklah 

membaca  dan terus semangat dalam belajar”. 

 

4.1.3.3 Observasi  

Dari hasil pengamatan yang dilakukakan oleh observer selama proses 

pembelajaran siklus II diperoleh hasil pada pertemuan pertama, guru telah 

memberikan semangat kepada siswa dengan memberikan penghargaan dan 

pengarahan ketika siswa tidak bisa mengerjakan soal. Terlihat pada skor peroleh 

dalam lembar observasi yaitu dengan total skor 127 adri 34 item, pada 

keseluruhan item hanya terdapat 5 item dengan skor 3 dari keseluruhan aspek 

yang di nilai.  

Dalam observasi siswa diperoleh total skor 78 dari 24 item aspek yang 

diamat, dalam hal ini, siswa lebih bisa memahami materi yang diajarkan ketika 

guru menerangkan.  Pada pertemuan kedua siswa sudah aktif berpendapat dan 

bertanya kepada teman sekelompoknya atau kepada guru dan berani 

mengacungkan tangan ketika guru bertanya mengenai materi dan siswa sudah 

antusias mengikuti pembelajaran hal ini terlihat pada aspek mengemukakan 

pendapat dengan total skor 90 dari keseluruhan item. Sedangkan pada pertemuan 

ketiga, tidak ada siswa yang ribut, ketika evaluasi berlangsung dan tidak ada siswa 

yang mencontek pekerjaan temannya. Untuk hasil observasi secara keseluruhan 

dapat dilihat pada hasil analisis data. 

 

4.1.3.4 Hasil Tindakan  

Hasil tindakan merupakan hasil analisis data dari capaian skor kinerja guru 

dan aktivitas belajar siswa pada observasi maupun hasil tes evaluasi siklus II. 

Hasil observasi pertemuan pertama dan pertemuan kedua dan hasil belajar siklus 

II dapat dilihat pada sub bab analisis data halaman  80 dan 77. 
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4.1.3.5 Refleksi 

Pada tahap ini peneliti mengadakan refleksi bersama dengan guru, hasil 

pengamatan yang diperoleh pada siklus II diantaranya guru mampu memberikan 

semangat dan apersepsi kepada siswa sehingga siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam mengikuti proses belajar mengajar, siswa sudah dapat aktif berpendapat 

dan bertanya kepada teman dalam kelompoknya atau kepada guru, siswa tidak ada 

lagi yang mencontek pekerjaan temannya. Sehingga hasil refleksi tersebut adalah 

dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus II pertemuan 

pertama dan pertemuan berikutnya guru telah mengoptimalkan seluruh kegiatan 

yang direncanakan agar hasilnya lebih baik.  

Hasil belajar siswa sudah pada siklus II telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Hal tersebut ditunjukan dari hasil ketuntasan belajar 

siswa yaitu sebanyak 18 (90%) siswa tuntas dari jumlah 20 siswa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus II berhasil 

karena memperoleh hasil belajar pada siklusI adalah 60% meningkat menjadi 90% 

pada siklus II. 

 

4.2 Hasil Analisis Data  

Pada analisis data, data yang dikumpulkan meliputi data kuantitatif dan 

data kualitatif. Pada data kuantitatif  terdiri dari hasil belajar kondisi awal, siklus I 

dan siklus II. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil observasi guru dan 

siswa pada siklus I dan siklus II pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Peningkatan hasil belajar yang terjadi dianalisis dengan cara membandingkan 

antara data pada kondisi awal, siklus I dan siklus II.  

 

4.2.1 Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Data hasil belajar Bahasa Indonesia pada penelitian ini dapat dilihat 

peningkatannya berdasarkan data hasil belajar dari kondisi awal, siklus I dan 

siklus II. 
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4.2.1.1 Kondisi Awal 

Berdasarkan data nilai yang diperoleh dari bapak Palimin S.Pd. SD, nilai 

ulangan harian pada semester 1 kelas 4 SDN 1 Baleharjo hasil belajar Bahasa 

Indonesia sebelum diadakan tindakan masih banyak siswa yang hasil belajarnya 

belum tuntas. Ketuntasan klasikal hasil belajar kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia hanya mencapai 9 siswa (45%) dari jumlah 20 siswa. Hal ini belum 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh guru maupun sekolah. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 65. Hasil 

belajar bahasa Indonesia pada kondisi awal selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

4.3: 

Tabel 4.3 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Kondisi Awal 

 

No Rentang Nilai Frekuensi 
Keterangan 

(%) 
Ketuntasan  Jumlah  

1. 35-44 4 Tidak tuntas 

11 55% 2. 45-54 3 Tidak tuntas 

3. 55-64 4 Tidak tuntas 

4. 65-74 6 Tuntas 
9 45% 

5. 75-84 3 Tuntas 

Jumlah  20  20 100% 

Nilai Tertinggi 75   

Nilai terendah 40 

Nilai Rata-rata 58 

KKM  ≥ 65 

Keterangan: 

(%): Persentase 

 

Berdasarkan tabel 4.3 tampak bahwa ketuntasan belajar siswa sebelum 

diadakan tindakan yang tuntas berjumlah 9 (45%) siswa dengan nilai 65 s.d. 74 

sebanyak 6 siswa dan nilai 75 s.d. 84 sebanyak 3 siswa. Sedangkan yang tidak 

tuntas berjumlah 11 (55%) siswa dengan memperoleh nilai 35 s.d. 44 sebanyak 4 

siswa, nilai 45 s.d. 54 sebanyak 3 siswa dan nilai 55 s.d. 64 sebanyak 4 siswa. 

Pada tabel terdapat perolehan nilai tertinggi 75, nilai terendah 40 dan nilai rata-

rata 58. Data tabel 4.3 dapat dilihat pada diagram batang 4.3: 
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Diagram 4.3 Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kondisi Awal 

 

4.2.1.2 Siklus I 

Dari data hasil tindakan, diperoleh hasil perbaikan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus I. Hasil belajar bahasa Indonesia 

pada siklus I dapat dilihat pada tebel 4.4: 

Tabel 4.4 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus I 

 

No Rentang Nilai Frekuensi 
Keterangan 

(%) 
Ketuntasan  Jumlah  

1. 45-54 5 Tidak tuntas 
8 40% 

2. 55-64 3 Tidak tuntas 

3. 65-74 7 Tunas 

12 60% 4. 75-84 4 Tuntas 

5. 85-94 1 Tuntas 

Jumlah  20  20 100% 

Nilai Tertinggi 85   

Nilai terendah 45 

Nilai Rata-rata 63.7 

KKM ≥ 65 

Keterangan: 

(%): Persentase 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil belajar siklus I, terdapat 12 (60%) siswa yang 

tuntas dengan rentang nilai 65 s.d. 74 sebanyak 7 siswa, nilai 75 s.d. 84 sebanyak 
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4 siswa dan nilai 85 s.d. 94 hanya 1 siswa. Sedangkan siswa yang belum tuntas 

berjumlah 8 (40%) siswa dengan rentang nilai 45 s.d. 54 sebanyak 5 siswa, nilai 

55 s.d. 64 sebanyak 3 siswa atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) bahasa Indonesia yaitu 65. Nilai tertinggi diperoleh siswa pada siklus I 

sudah ada yang mencapai nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah 45 sedangkan 

nilai rata-rata 63.7. Perolehan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SDN 1 

Baleharjo dengan jumlah siswa yang nilainya ≥ 65 dan ≤ 65 pada KKM  pada 

siklus I apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan belajar dapat dilihat pada 

diagram batang 4.4:  

 

 

Diagram 4.4 Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus I 

 

Dari data di atas, maka diperoleh hasil belajar pada siklus I tuntas 12 siswa 

(60%), sedangkan siswa yang belum tuntas hasil belajarnya sebanyak 8 siswa 

(40%). Dengan demikian, hasil belajar yang diperoleh pada siklus I belum 

mencapai standar yang telah ditetapkan pada indikator keberhasilan pada 

penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian ini dianggap berhasil apabila 16 

siswa nilainya tuntas dalam kelas atau ketuntasan klasikal minimal 80%. Oleh 

karena itu, penelitian dilanjutkan dengan mempersiapkan siklus II. 

4.2.1.3 Siklus II 

Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua siklus II guru menjelaskan 

materi dan melakukan diskusi kelompok. Sedangkan, pada pertemuan ketiga 
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diakhir pembelajaran diadakan tes/evaluasi untuk mengukur ketuntasan belajar 

siswa. Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5:   

Tabel 4.5 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus II 

 

No Rentang Nilai Frekuensi 
Keterangan 

(%) 
Ketuntasan  Jumlah  

1. 55-64 2 Tidak tuntas 2 10% 

2. 65-74 4 Tuntas 

18 90% 
3. 75-84 6 Tunas 

4. 85-94 7 Tuntas 

5. 95-100 1 Tuntas 

Jumlah  20  20 100% 

Nilai Tertinggi 100   

Nilai terendah 55 

Nilai Rata-rata 77.7 

KKM ≥ 65 

 

Berdasarkan tabel 4.5 analisis hasil belajar siklus II, dari jumlah 20 siswa 

terdapat 12 (90%) siswa yang tuntas dengan memperoleh nilai 65 s.d. 74 sebanyak 

4 siswa, nilai 75 s.d. 84 sebanyak 6 siswa, nilai 85 s.d. 94 sebanyak 7 siswa dan 

nilai 100 hanya 1 siswa. Sedangkan untuk siswa yang belum tuntas berjumlah 8 

(10%) siswa dengan nilai 55 s.d. 64. Pada siklus II diperoleh nilai tertinggi 100, 

nilai terendah 55 dan nilai rata-rata 77,7. Dari tabel 4.5 hasil belajar dapat dilihat 

pada diagram batang 4.5: 

 

 

Diagram 4.5 Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siklus I 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

siklus II sudah mencapai lebih dari standar yang telah ditetapkan pada indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian ini dianggap 

berhasil apabila 16 siswa dari 20 siswa kelas 4 tuntas hasil belajarnya. Dari data 

tersebut diperoleh informasi bahwa yang telah tuntas pada siklus II sudah 

mencapai 18 (90%) dari 20 siswa. Dari hasil data siklus II tersebut sudah 

menunjukan keberhasilan ketuntasan belajar yang sudah sesuai dengan indikator 

keberhasilan penelitian. 

Untuk mengetahui peningkatan yang ada pada setiap siklus mulai dari 

kondisi awal, siklus I dan siklus II disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

 Perbandingan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Kondisi Awal, Siklus I dan 

Siklus II 

 

No. 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Ketuntasan 
Kondisi 

Awal 
(%) 

Siklus 

I 
(%) 

Siklus 

II 
(%) 

1. 35-44 4 

55 

 

40 

 

10 

Tidak tuntas 

 

2. 45-54 3 5  
Tidak tuntas 

 

3. 55-64 4 3 2 
Tidak tuntas 

 

4. 65-74 6 

45 

7 

60 

4 

90 

Tuntas 

 

5. 75-84 3 4 6 
Tuntas 

 

6. 85-94  1 7 
Tuntas 

 

7. 95-100   1 Tuntas 

Jumlah 20 100 20 100 20 100 

 

Nilai Tertinggi 75 

 

85 

 

100 

 Nilai terendah 40 45 55 

Nilai Rata-rata 58 63.7 77.7 

KKM  ≥ 65 

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil belajar dari kondisi awal, siklus I 

dan siklus II. Jumlah siswa yang tuntas pada kondisi awal 9 (45%) siswa dan tidak 
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tuntas 11 siswa (55%) dengan nilai tertinggi 75, nilai terendah 40 dan nilai rata-

rata 58, meningkat pada siklus I tuntas 12 siswa (60%) dan tidak tuntas 8 siswa 

(40%) dengan nilai tertinggi 85, nilai terendah 45 dan nilai rata-rata 63.7 dan 

meningkat menjadi pada siklus II tuntas 18 siswa (90%) dan tidak tuntas 2 siswa 

(10%) dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 55 dan nilai rata-rata 77.7 dari 20 

siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang 4.6 berikut: 

 

 

Diagram 4.6 Perbandingan Hasil belajar Bahasa Indonesia Kondisi Awal, Siklus 

I dan Siklus II.    

 

4.2.2 Hasil Observasi 

Pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga siklus I dan siklus II 

kegiatan  guru maupun siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe CIRC diamati oleh observer, pengamatan dilakukan dengan 

mengisi lembar observasi kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Pada saat observer mengamati baik kinerja guru atau aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, tugas observer adalah memberikan tanda cek (√) untuk 

setiap aspek yang diamati. Setiap aspek yang diamati mempunyai skor. Skor  1 = 

sangat kurang, skor 2 = cukup, skor 3 = baik dan skor 4 = sangat baik. Skor yang 

diperoleh dihitung dengan menjumlahkan perolehan keseluruhan pada setiap 

aspek. Setelah itu skor dijumlahkan untuk diinterpretasikan menurut kriteria  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tidak tuntas Tuntas Nilai Rata-rata

Pra Siklus 

Siklus I

Siklus II



80 

 

 

 

penilaian. Kriteria penilaian kinerja guru dari total skor 110 s/d 136 artinya sangat 

baik (A), 85 s.d. 109 artinya baik (B), 60 s.d. 84 artinya cukup (C), dan 34 s.d. 59 

artinya kurang (D). Sedangkan untuk aktivitas belajar siswa kriteria penilaiannya 

dari total skor 79 s.d. 96 artinya sangat baik (A), 61 s.d. 78 artinya baik (B), 43 

s.d. 60 artinya cukup (C), dan 24 s.d. 42 artinya kurang (D). Adapun hasil 

pengamatan yang difokuskan pada kinerja guru dan aktivitas belajar siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran tipe CIRC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dapat dilihat pada data di bawah ini. 

 

4.2.2.1 Hasil Observasi Kinerja Guru 

Analisis penelitian setelah pembelajaran diperoleh hasil observasi yang 

dilakukan oleh observer dan peneliti terhadap proses pembelajaran guru dalam 

menerapkan model pembelajaran CIRC pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.7: 

Tabel 4.7 

Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siklus I 

 

Indikator Kinerja 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah Skor Jumlah Skor 

1. Pra pembelajaran 17 18 

(a) Penguasaan meteri 8 11 

(b) Strategi pembelajaran 21 22 

(c) Pemanfaatan media  13 15 

(d) Pembelajaran yang memacu 

keterlibatan siswa 

21 23 

(e) Penilaian proses dan hasil 

belajar 

5 7 

(f)  Penguasaan bahasa 9 10 

2. Penutup 14 15 

Total skor 107 121 

Kriteria Baik Sangat baik 

 

Capaian skor kinerja guru kelas 4 SDN 1 Baleharjo selama mengikuti 

proses pembelajaran tipe CIRC pada pelajaran Bahasa Indonesia siklus I apabila 

dianalisis berdasarkan nilai kinerja guru dapat disajikan dalam diagram 4.7 di 

bawah ini: 
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Diagram 4.7 Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Siklus I  

 

Berdasarkan diagram 4.7 menunjukkan bahwa capaian skor kinerja guru 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model CIRC pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siklus I pertemuan pertama dengan total skor 107 dengan 

kriteria baik karena pada lembar observasi aspek membuka pelajaran guru 

memberikan apersepsi tidak sesuai yang ada dalam RPP, tetapi pada pra 

pembelajaran dan strategi pembelajaran terlaksanakan dengan baik dan  pada 

pertemuan kedua dengan total skor 121 semua aspek pada lembar pengamatan 

telah terlaksanakan baik, akan tetapi hasil yang diperoleh belum sepenuhnya 

dengan skor 4. 

Selain kegiatan observasi kinerja guru pada siklus I, di peroleh pula hasil 

observasi kinerja guru pada siklus II yang dilakukan terhadap kinerja guru dalam 

menerapkan model pembelajaran tipe CIRC pada siklus II pertemuan pertama, 

pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang di nilai observer sudah menunjukkan 

hasil yang sangat baik. Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran tipe CIRC pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.8:  

Tabel 4.8 

Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siklus II 

 

Indikator Kinerja 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah Skor Jumlah Skor 

1. Pra pembelajaran 19 19 
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(a) Penguasaan meteri 11 12 

(b) Strategi pembelajaran 23 24 

(c) Pemanfaatan media  15 20 

(d) Pembelajaran yang memacu 

keterlibatan siswa 

24 24 

(e) Penilaian proses dan hasil belajar 8 8 

(f)  Penguasaan bahasa 12 12 

2. Penutup 15 15 

Total skor 127 134 

Kriteria  Sangat baik Sangat baik 

 

Pada siklus II pertemuan pertama dengan nilai total skor kegiatan 127 

dengan kriteria sangat baik, dan pada pertemuan kedua total skor  kegiatan 134 

dengan kriteria sangat baik. Secara keseluruhan dari pertemuan pertama, dan 

pertemuan kedua semua kegaiatan telah dilaksanakan oleh guru. Hasil penilaian 

kinerja guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC pada siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai kinerja 

guru dapat di lihat pada diagram 4.8: 

 

 

Diagram 4.8 Capaian Skor Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Siklus II 

 

Pada diagram 4.8 di atas dapat dilihat capaian skor kinerja guru pada 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua memperoleh kriteria sangat baik 

dengan nilai tertinggi total skor 134. Dalam hal ini, semua kegaiatan pada siklus II 

yang ada dalam RPP telah dilaksanakan oleh guru dan berdasarkan refleksi siklus 

I menunjukan kesuksesan guru dalam mengajar.  
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Berdasarkan hasil analisis data observasi kinerja guru dalam mengajar 

dengan menerapkan model pambelajaran kooperatif tipe CIRC diperoleh data 

perbandingan antara siklus I dan siklus II hal ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan kinerja guru pada siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.9: 

Tabel 4.9 

Perbandingan Capaian Skor Kinerja Guru dalam Menerapkan Model CIRC pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siklus I dan Siklus II 

 

Indikator Kinerja 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

1. Pra pembelajaran 17 18 19 19 

(a) Penguasaan 

meteri 
8 11 11 12 

(b) Strategi 

pembelajaran 
21 22 23 24 

(c) Pemanfaatan 

media  
13 15 15 20 

(d) Pembelajaran 

yang memacu 

keterlibatan 

siswa 

21 23 24 24 

(e) Penilaian proses 

dan hasil belajar 
5 7 8 8 

(f)  Penguasaan 

bahasa 
9 10 12 12 

2. Penutup 14 15 15 15 

Total skor 107 121 127 134 

Kriteria Baik Sangat baik  Sangat baik Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil kegiatan guru mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus I pertemuan pertama 

diperoleh total skor 107 dengan kriteria baik dan pertemuan kedua total skor 121 

dengan kriteria sangat baik. Sedangkan pada siklus II pada pertemuan pertama 

total skor 127 dengan kriteria sangat baik dan pada pertemuan kedua total skor 

134 dengan kriteria sangat baik.  

Dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan terbukti adanya 

peningkatan proses pelaksanaan pada setiap pertemuan baik pada siklus I maupun 
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pada siklus II melalui capaian skor kinerja guru dalam mengajar terutama pada 

penggunaan strategi pembelajaran. Capaian skor kinerja guru dalam proses belajar 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus I dan 

siklus II tersaji pada diagram batang 4.9: 

 

 

Diagram 4.9 Capaian Skor Perbandingan Kinerja Guru dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Siklus I dan Siklus II 

 

4.2.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Selain kinerja guru, aktivitas belajar siswa juga di nilai oleh observer 

dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Kriteria capaian skor aktivitas 

siswa dari total skor 79 s.d. 96 artinya sangat baik (A), 61 s.d. 78 artinya baik (B), 

43 s.d. 60 artinya cukup (C), dan 24 s.d. 42 artinya kurang (D). Hasil penilaian 

aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran tipe CIRC pada siklus I tersaji pada tabel 4.10: 

Tabel 4.10  

Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

 

IndikatorAktivitas 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah Skor Jumlah Skor 

1) Pra pembelajaran 6 8 

2) Kegiatan awal 4 8 

(a) Penjelasan materi pelajaran 6 10 

(b) Strategi pembelajaran CIRC 24 29 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2

Siklus I Siklus II

Skor 107 121 127 134
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(c) Komunikasi  5 7 

3) Penutup 7 12 

Total skor 52 74 

Kriteria  Cukup Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia siklus I pertemuan pertama dengan 

total skor 52 kriteria cukup karena pada saat kegiatan awal penjelasan materi oleh 

guru, siswa tidak memperhatikan dengan baik dan pada saat diberi kesempatan 

untuk bertanya siswa hanya diam. Pada pertemuan kedua dengan total skor 74 

dengan kriteria baik, siswa mulai aktif pada aspek strategi pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC meskipun ada beberapa siswa yang malas. Hasil penilaian 

aktivitas belajar kelas 4 SDN 1 Baleharjo selama mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siklus I apabila di analisis berdasarkan total skor 

perolehan dapat dilihat pada diagram batang 4.10:  

 

 

Diagram 4.10 Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

 

Sedangkan untuk capaian skor aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus II tersaji pada tabel 4.11:  

Tabel 4.11 

Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

 

Indikator Aktivitas 
Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah Skor Jumlah Skor 
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1) Pra pembelajaran 8 8 

2) Kegiatan awal 9 12 

(a) Penjelasan materi pelajaran 10 11 

(b) Strategi pembelajaran CIRC 30 36 

(c) Komunikasi  9 11 

4) Penutup 12 12 

Total skor 78 90 

Kriteria Baik  Sangat baik 

 

Tabel 4.11 di atas menunjukkan capaian skor aktivitas belajar siswa 

selama mengikuti pembelajaran Tipe CIRC pada siklus II pertemuan pertama nilai 

total skor yang diperoleh 78 kriteria baik karena masih ada siswa yang belum aktif 

pada aspek strategi pembelajaran dalam mengajukan pertanyaan kepada guru dan 

pada pertemuan kedua siklus II dengan total skor 90 kriteria sangat baik karena 

guru telah terhasil memberikan semangat kepada siswa dalam aspek 

mengemukakan pendapat.  

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo selama 

mengikuti proses pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai aktivitas siswa  dapat 

disajikan dalam bentuk diagram batang 4.11: 

 

  

      Diagram 4.11 Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa Siklus  II 

 

Berdasarkan hasil analisis data observasi aktivitas belajar siswa pada 

siklus I dan siklus II, dalam kegiatan belajar selama menerapkan pembelajaran 
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kooperatif tipe CIRC. Maka, diperoleh data perbandingan capaian skor aktivitas 

belajar siswa pada siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.12 di bawah ini:  

Tabel 4.12 

Capaian Skor Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siklus I dan Siklus II 

 

IndikatorAktivitas 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Skor 

1) Pra pembelajaran 6 8 8 8 

2) Kegiatan awal 4 8 9 12 

(a) Penjelasan materi 

pelajaran 

6 10 10 11 

(b) Strategi 

pembelajaran CIRC 

24 29 30 36 

(c) Komunikasi  5 7 9 11 

5) Penutup 7 12 12 12 

Total skor 52 74 78 90 

Kriteria  Cukup Baik Baik  Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC adanya peningkatan yang ditunjukkan 

pada siklus I pertemuan pertama diperoleh total skor 52 dengan kriteria cukup dan 

pada pertemuan kedua total skor 74 dengan kariteria baik. Kegitatan pembelajaran 

mengalami peningkatan pada siklus II pada pertemuan pertama dengan total skor 

78 dengan kriteria baik, dan pada pertemuan kedua total skor 90 dengan kriteria 

sangat baik.  

Hasil Capaian skor aktivitas siswa dalam proses belajar dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada siklus I dan siklus II tersaji pada 

diagram batang 4.12: 
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Diagram 4.12 Capaian Skor Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus 

II 

 

4.3 Pembahasan  

Pembelajaran pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 

siklus, setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Pelaksaan pembelajaran Bahasa 

Indonesia siklus I membahas materi tentang ciri-ciri kalimat topik, ciri-ciri 

kalimat penjelas, jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya, ciri-ciri paragraf 

narasi, menemukan ide pokok paragraf narasi, sedangkan pada siklus II materi 

ciri-ciri paragraf eksposisi, menemukan ide pokok paragraf eksposisi, ciri-ciri 

paragraf persuasi, dan menemukan ide pokok paragraf persuasi. 

Dari hasil pengamatan siklus I pertemuan pertama proses pembelajaran 

yang dilakukan didapatkan permasalahan antara lain guru belum menguasai kelas 

dan pembelajaran dengan baik sehingga masih banyak siswa yang tidak 

konsentrasi saat mengikuti pembelajaran, selain itu kerjasama siswa dalam 

kelompok masih kurang bila guru memberikan pertanyaan siswa hanya diam saja, 

siswa belum mampu dalam membuat kesimpulan dan saat presentasi siswa terlihat 

tidak biasa untuk berbicara di depan kelas.  

Pada siklus I pertemuan kedua dan ketiga masih ditemukan permasalahan-

permasalahan seperti di atas. Sehingga guru terus menerus memotivasi siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2
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Skor 52 74 78 90
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untuk mau berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam 

memberikan pendapat kepada kelompok dan bertanya kepada guru tentang hal-hal 

yang tidak dipahami. Walaupun kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah 

banyak dilakukan tetapi kurang optimal terhadap siswa. 

Pada pertemuan siklus II masalah-masalah tersebut sudah berkurang, yang 

ditunjukan antara lain: siswa sudah berani mengungkapkan pendapat pada 

kelompok maupun guru, berkerja bersama kelompok dengan baik dan siswa telah 

mengerjakan evaluasi secara mandiri. Adapun, kelebihan yang didapat setelah 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC  adalah siswa dapat saling 

membantu dalam kelompok, adanya interaksi yang baik antar siswa maupun guru, 

siswa lebih bersemangat dalam belajar, pembelajaran banyak didominasi oleh 

siswa atau guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centred). Sebagaimana pernyataan Heri (2012:5) perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar meliputi tiga domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini aspek yang telah dilaksanakan adalah aspek kognitif dan 

aspek psikomotorik. Untuk aspek kognitif digunakan alat penilaian yang berupa 

tes, sedangkan untuk aspek psikomotorik digunakan lembar observasi. 

Dari hasil pengamatan kinerja guru dalam pembelajaran pada siklus I, 

pertemuan pertama diperoleh total skor pertemuan pertama diperoleh total skor 

107 dengan kriteria baik dan pada pertemuan kedua total skor 121 dengan kriteria 

sangat baik. Proses pembelajaran yang dilakukan guru meningkat pada siklus II 

pada pertemuan pertama total skor 127 dengan kriteria sangat baik dan pada 

pertemuan kedua total skor 134 dengan kriteria sangat baik. Kegaiatan 

pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo dari setiap 

pertemuan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari skor total kinerja guru 

dalam mengajar.  

Selain aktivitas guru, aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan. 

Siklus I pertemuan pertama diperoleh total skor 52 dengan kriteria cukup, dan 

pada pertemuan kedua total skor 74 dengan kriteria baik. Pada siklus II aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan pada pertemuan pertama total skor 78 
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dengan kriteria baik dan pada pertemuan kedua total skor 90 dengan kriteria 

sangat baik.  

Pada hasil tindakan kondisi awal, siklus I dan siklus II diperoleh hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 4 dari kondisi awal tuntas 9 siswa (45%) 

dengan nilai tertinggi 75, pada siklus I tuntas 12 siswa (60%) dengan nilai tertingi 

85 dan pada siklus II meningkat menjadi tuntas 18 siswa (90%) dengan nilai 

tertinggi 100. Pada akhir penerapan pembelajaran kooperatif tipe CIRC ada 2 

siswa yang tidak tuntas oleh karena factor siswa tersebut mempunyai kesulitan 

dalam membaca.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada setiap pertemuan siklus I dan II 

terbukti bahwa melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo Kabupaten 

Wonogiri. 


