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BAB II

KAJIAN PUSTAKA (LANDASAN TEORI)

A. Hakekat Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Pengertian Hasil belajar  adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk

sesuatu yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu usaha. Bila dikaitkan dengan

belajar berarti hasil menunjuk sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar dalam

selang waktu tertentu.

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukannya
selama proses pembelajaran. Sardiman menegaskan bahwa pada prinsipnya belajar
adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas
merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. 1

Menurut pendapat Nur bahwa hasil belajar siswa akan lebih tinggi apabila
siswa belajar dengan saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami
bahan ajar.2 Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi
siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat
perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif dan
psikomotor. Sedangkan sari sisi guru  hasil belajar merupakan saat terselesaikannya
bahan pelajaran..3

1.Sardiman, Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004, h.37

2NurMohammad, Prima Retno Wikandari, Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan
Pendekatan Konstruktivis dalam Pengajaran(edisi 3), Surabaya: UNESA Press, 2000, h. 2

3Sukmadinata Syaodih Nana,Landasan Psikologi Proses Pendidikan,
Bandung,Remaja Putri Rosdakarya, 2004, h.155
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Berdasarkan teori taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai

melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya

adalah sebagai berikut :

1. Ranah Kognitif. Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan

penilaian.

2. Ranah Afektif. Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi

dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

3. Ranah Psikomotor. Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda,

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati).

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi

bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah Hasil belajar adalah

kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah

memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi

Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar:

a. Keterampilan dan kebiasaan

b. Pengetahuan dan pengertian

c. Sikap dan cita-cita
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Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua

proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena sudah

menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. Berdasarkan pengertian yang telah

dikemukakan maka dapat disintesiskan bahwa hasil belajar adalah suatu penilaian

akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan

tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya

karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin

mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir serta

menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha untuk membina dan
mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara
menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta
menjadikan Islam sebagi pandangan hidup. Sedangkan A. tafsir dalam Abdul Majid
dan dian Andayani mengartikan “PAI adalah bimbingan yang diberikan seseorang
kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam”
Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar
PAI adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas. Sedangkan belajar pada dasarnya
adalah suatu proses. Yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu, Dan PAI
adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam menyakini, memahami,
menghayati dan mengamalkan agama Islam.4

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah kemampuan

belajar pendidikan agama Islam pada ranah kognitif yang dimiliki siswa setelah

mengalami pengalaman belajar dalam jangka waktu tertentu dan dalam berbagai

rentang situasi berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

4 Zakiah Daradjat,“ Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental“, dalam Abdul majid dan Dian andayani.
Pendidikan agama islam Berbasis Kompetensi konsep dan Implementasi kurikulum 2004, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1987, h.130
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Pada akhir satuan waktu (beberapa standar kompotensi dalam satu semester)

guru membuat keputusan akhir tentang kemampuan yang telah dimiliki siswa

berkaitan dengan indikasi pencapaian yang telah ditetapkan.

B. Standar Isi Mata Pelajaran  Pendidikan Agama  Islam SMA/MA

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia.

Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna,

damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan

umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi

menajdi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan

membetuk peserta didik agar menajdi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi

pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi

spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan,

serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif

kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada

optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama

diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa

kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia



21

yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan

produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong

dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara

nasional ditandai dengan ciri-ciri:

1. lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaaan

materi;

2. mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang

tersedia;

3. memberiklan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk

mengembangkan strategi dan program pembelajaran seauai dengan kebutuhan dan

ketersedian sumber daya pendidikan.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban

bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi

tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik

dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi

dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah,

orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan

pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.
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Pendidikan Agama Islam di SMA/MA bertujuan untuk:

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta

pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;

2. Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil,

etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan

sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

C. Metode Pembelajaran CIRC

1. Hakikat Metode Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada

peserta didik dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta

didik agar dapat belajar dengan baik.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat

berlaku dimanapun dan kapanpun. Menurut Poerdarminta bahwa pembelajaran

merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam bahasa Yunani disebut

“Instructus” atau “instruere” yang  berarti menyampaikan pikiran dengan demikian
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arti instruksional adalah penyampaian pikiran atau ide yang telah diolah secara

bermakna melalui pembelajaran. Pengertian ini lebih mengarah kepada guru sebagai

pelaku perubahan.

Metode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menuliskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan
belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan
bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar.5

Fungsi metode pembelajaran adalah sebagai  pedoman bagi perencanaan

pembelajaran  para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan metode

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan

yang akan dicapai  dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang saat ini banyak
digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa ( student
oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru  dalam mengaktifkan
siswa, yang tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli
yang lain. Metode pembelajaran ini terbukti dapat dipergunakan  dalam berbagai mata
pelajaran dan berbagai usia.6

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi

siswa juga dapat mempelajari keterampilan khusus yang disebut keterampilan

kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja

dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan membagi tugas anggota

kelompok selama kegiatan.

Keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut antara lain :

5 Sugandi Achmad, Teori Pembelajaran, Semarang: UPT MKK UNNES.2004, h.8
6 Ibrahim Muslimin, Pembelajaran Kooperatif.Malang: UNESA-UNIVERSITY Press, 2000, h.7
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1). Keterampilan Tingkat Awal yaitu

a) Menggunakan kesepakatan yaitu menyamakan pendapat yang berguna untuk

meningkatkan kerja dalam kelompok;

b) Menghargai kontribusi berarti memperhatikan atau mengenal apa yang dapat

dikatakan atau dikerjakan orang lain;

c) Mengambil giliran dan berbagi tugas berarti bahwa setiap anggota kelompok

bersedia menggantikan dan bersedia mengemban tugas/tanggung jawab tertentu

dalam kelompok;

d) Berada dalam kelompok artinya setiap anggota tetap dalam kelompok kerja

selama kegiatan berlangsung;

e) Berada dalam tugas artinya meneruskan tugas yang menjadi tanggung jawabnya

agar selesai tepat waktu;

f) Mendorong partisipasi artinya mendorong semua anggota kelompok untuk

memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok;

g) Menyelesaikan tugas pada waktunya;

h) Menghormati perbedaan individu.

2). Keterampilan Tingkat Menengah

Keterampilan tingkat menengah meliputi mengungkapkan ketidaksetujuan

dengan cara yang dapat diterima, mendengarkan dengan aktif, bertanya, membuat

rangkuman, menafsirkan, mengatur dan mengorganisir serta mengurangi ketegangan.
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3). Keterampilan Tingkat Mahir

Keterampilan tingkat mahir meliputi: mengelaborasi, memeriksa dengan

cermat menanyakan kebenaran.8

Berdasarkan  penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif di atas dapat

disimpulkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk saling

bekerjasama dan saling bertukar pengetahuan yang dimiliki dalam menyelesaikan

masalah. Jadi dengan adanya pembelajaran kooperatif, siswa dapat memunculkan rasa

percaya diri, berfikir kritis dan berani mengungkapkan pendapat.

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif menurut Lungdren dalam Isjoni sebagai

berikut:

1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang

bersama.”

2. Para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap siswa atau peserta didik

lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab terhadap diri sendiri dalam

mempelajari materi yang dihadapi.

3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang

sama.

4. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para anggota

kelompok.

8 Inayah Nurul, Keefektifan metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan pemecahan
masalah pada pokok bahasan segi empat siswa kelas VII SMP 13 Semarang. UNAS. Tidak diterbitkan. 2007,
h.6
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5. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.

6. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh

keterampilan bekerja sama selama belajar.

7. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi

yang ditangani dalam kelompok kooperatif.9

Adapun kelemahan Metode Pembelajaran Kooperatif yaitu : (a) Guru khawatir
bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan guru
mengkondisikan kelas atau pembelajaran dilakukan di luar kelas seperti di
laboratorium, aula atau di tempat yang terbuka, (b) Banyak siswa tidak senang apabila
disuruh bekerja sama dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja
melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu
merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai Siswa
yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jerih
payahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab dalam metode pembelajaran
kooperatif bukan kognitifnya saja yang dinilai tetapi dari segi afektif dan
psikomotoriknya juga dinilai seperti kerjasama diantara anggota kelompok, keaktifan
dalam kelompok serta sumbangan nilai yang diberikan kepada kelompok, (c) Perasaan
was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi
mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Karakteristik pribadi tidak
luntur hanya karena bekerjasama dengan orang lain, justru keunikan itu semakin kuat
bila disandingkan dengan orang lain, (d) Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak
akan terbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh
pekerjaan tersebut. Dalam metode pembelajaran kooperatif pembagian tugas rata,
setiap anggota kelompok harus dapat mempresentasikan apa yang telah didapatnya
dalam kelompok sehingga ada pertanggungjawaban secara individu.10

9 Isjoni, Cooperatif Learning (mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok), 2007, Bandung: Alfabetat

h.16
10 Dzaki,Faiq Muhammad, Kelemahan metode pembelajaran kooperatif .http:/penelitian tindakan kelas,

blogspot.    Com / 2009 / 03 / kelemahan – metode - pembelajaran-kooperatif.html . (19 September 2010).h.1
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3. Hakekat Metode CIRC

Metode CIRC merupakan singkatan dari Cooperative Integrated Reading and
Composition, termasuk salah satu metode pembelajaran cooperative learning yang
pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis yaitu
sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan
menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Namun, CIRC telah berkembang
bukan hanya dipakai pada pelajaran bahasa tetapi juga pelajaran eksak seperti
pelajaran matematika.11

Terjemahan bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis
secara kooperatif – kelompok. Sintaknya adalah: membentuk kelompok heterogen
empat orang, guru memberikan wacana bahan sesuai dengan materi bahan ajar, siswa
bekerja sama (membaca bergantian, menemukan kata kunci memberikan tanggapan)
terhadap wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi hasil
kelompok, dan refleksi .12

Dalam metode pembelajaran CIRC, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok ini

tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku/bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi,

dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan masing-

masing siswa merasa cocok satu sama lain. Dengan pembelajaran kooperatif,

diharapkan para siswa dapat meningkatkan cara berfikir kritis, kreatif dan

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.

(1) Komponen-Komponen dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC

Metode pembelajaran CIRC menurut Slavin dalam Suyitno memiliki delapan
komponen. Kedelapan komponen tersebut antara lain: (1). Teams, yaitu pembentukan
kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa; (2). Placement test, misalnya

11 Suyitno, Amin, Mengadopsi Pembelajaran CIRC dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Menyelesaikan
Soal Cerita, Seminar Nasional F.MIPA UNNES , 2009. h. 6

12 Ibid, h. 3-4
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diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor
agar guru mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa pada bidang tertentu; (3).
Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan menciptakan
situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan
kelompoknya; (4). Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus
dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan kepada kelompok yang
membutuhkannya; (5). Team scorer and team recognition, yaitu pemberian skor
terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap
kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang
berhasil dalam menyelesaikan tugas; (6). Teaching group, yakni memberikan materi
secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas kelompok; (7). Facts test, yaitu
pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang diperoleh siswa; (8). Whole-
class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir waktu
pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah.13

Metode CIRC memiliki  kegiatan pokok. Kegiatan pokok dalam metode
pembelajaran kooperatif tipe CIRC untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah
meliputi rangkaian kegiatan bersama yang spesifikyaitu: (1). Salah satu anggota atau
beberapa kelompok membaca soal, (2). Membuat prediksi atau menafsirkan isi soal
pemecahan masalah, termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan
dan memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel, (3). Saling membuat
ikhtisar/rencana penyelesaian soal pemecahan masalah, (4). Menuliskan penyelesaian
soal pemecahan masalah secara urut, dan (5). Saling merevisi dan mengedit
pekerjaan/penyelesaian. 14

Metode CIRC ini, dibagi menjadi beberapa fase yaitu :
a. Fase pertama, yaitu orientasi

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa tentang
materi yang akan diberikan. Selain itu juga memaparkan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan kepada siswa.
b. Fase kedua, yaitu organisasi

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan memperhatikan
keheterogenan akademik. Membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan
dibahas kepada siswa. Selain itu menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan tugas
yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung.

13 Ibid
14.Ibid. h.4
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c. Fase ketiga yaitu pengenalan konsep
Dengan cara mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil

penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan guru, buku
paket, film, kliping, poster atau media lainnya.
d. Fase keempat, yaitu fase publikasi

Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan,
memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok maupun di depan
kelas.
e. Fase kelima, yaitu fase penguatan dan refleksi

Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang
dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam
kehidupan sehar-hari. Selanjutnya siswa pun diberi kesempatan untuk merefleksikan
dan mengevaluasi hasil pembelajarannya.15

Dalam penerapan metode CIRC untuk meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah dapat ditempuh dengan cara: (1). Guru menerangkan suatu pokok bahasan
kepada siswa, pada penelitian ini digunakan LKS yang berisi materi yang akan
diajarkan pada setiap pertemuan, (2) Guru memberikan latihan soal, (3) Guru siap
melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan siswanya dalam menyelesaikan soal
pemecahan masalah melalui penerapan metode CIRC, (4) Guru membentuk
kelompok-kelompok belajar siswa yang heteroge, (5) Guru mempersiapkan soal
pemecahan masalah dalam bentuk kartu masalah dan membagikannya kepada setiap
kelompok, 6) Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian
kegiatan bersama yang spesifik, (7) Setiap kelompok bekerja berdasarkan kegiatan
pokok CIRC. Guru mengawasi kerja kelompok, (8) Ketua kelompok melaporkan
keberhasilan atau hambatan kelompoknya, (9) Ketua kelompok harus dapat
menetapkan bahwa setiap anggota telah memahami, dan dapat mengerjakan soal
pemecahan masalah yang diberikan, 10) Guru meminta kepada perwakilan kelompok
untuk menyajikan temuannya, (11) Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator
(12) Guru memberikan tugas/PR secara individual, (13) Guru membubarkan
kelompok dan siswa kembali ke tempat duduknya, (14) Guru mengulang secara
klasikal tentang strategi penyelesaian soal pemecahan masalah,(15) Guru memberikan
kuis .

15 Adi, Agus Metode Pembelajaran Cooperative Integrated Reading   and
Composition  (CIRC) . [Online]. Tersedia:( http : // ady ajuz . blogspot com / 2009 / 03
/metodepembelajaran-cooperative.html. diakses 4 Mei 2013) 2009
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Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Kooperatif TipeCIRC

Secara khusus, Slavin dalam Suyitno menyebutkan kelebihan metode
pembelajaran CIRC sebagai berikut:

1) CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan
soal pemecahan masalah;

2) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang ;
3) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok;
4) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya ;
5) Membantu siswa yang lemah;
6) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang

berbentuk pemecahan masalah.16

Sedangkan kelemahan metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC yaitu pada

saat dilakukan presentasi, terjadi kecenderungan hanya siswa pintar yang akan tampil

menyampaikan pendapatnya atau gagasan.

Dengan metode pembelajaran tipe CIRC siswa bekerja dalam kelompok belajar

yang mempunyai tujuan bersama dan saling menghargai pendapat orang lain. Selain

itu siswa dapat saling membantu dalam menghadapi masalah, dan saling memberikan

dorongan untuk maju. Sehingga siswa lebih mudah menemukan dan menggunakan

konsep yang sulit ,karena mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dalam

sebuah kelompok. Sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan

mahasiswa menjadi lebih aktif.

16. Suyitno, Amin,Op Cit. h.6
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D. Kerangka Pikir

Metode Pembelajaran merupakan salah satu dari variabel pengajaran yang

mempengaruhi aktifitas belajar. Melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC siswa

berpeluang untuk meraih sukses secara bersama-sama. Setiap siswa diberi

kesempatan masing – masing mengemukakan pendapat, ide, bagi siswa yang belum

memahami materi, demikian seterusnya sehingga dicapai tingkat pemahaman yang

sama.Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan turut menentukan efektivitas

dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran harus dilakukan dengan sedikit ceramah dan

metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta lebih menekankan  pada

interaksi peserta didik. Dalam melaksanakan proses pembelajaran guru harus

menggunakan metode pembelajaran  sebagai salah satu komponen dari pembelajaran

yaitu metode CIRC.

Keberhasilan guru dalam menyampaikan meteri yang pada akhirnya dapat

meningkatkan efektivitas pembelajaran yang digunakan. Metode CIRC dapat

menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan metode CIRC

dapat memacu keinginan siswa untuk mengetahui lebih dalam tentang materi pelajaran

serta memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang nyata dan aktif. Siswa

diharapkan mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran. Mereka juga dilatih

bagaimana memecahkan masalah, membuat keputusan dan memperoleh keterampilan.

Dalam metode pembelajaran kooperatif pembagian tugas rata, setiap anggota

kelompok harus dapat mempresentasikan apa yang telah didapatnya dalam kelompok

sehingga ada pertanggungjawaban secara individu. Metode CIRC merupakan metode
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pembelajaran yang dapat meningkatkan kerjasama akademik antar peserta didik

membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan

kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif

terdapat saling ketergantungan positif di antara peserta didik untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses.

Aktivitas belajar berpusat pada peserta didik dalam bentuk diskusi,

mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam

memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif peserta didik lebih

termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat tinggi, serta

mampu membangun hubungan interpersonal. Metode CIRC memungkinkan semua

peserta didik dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau

sejajar. Dalam penelitian ini diduga dengan menerapkan metode CIRC dapatkan

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam

siswa kelas X.D SMA Negeri 1 Unaaha.


