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ABSTRAK 

 

CHINTIA KHOIRI NIM. 1123311010. Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Dengan Menggunakan Model Pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) Pada Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas V SDN No. 025282 Binjai Utara T.A 2015/2016. Skripsi. 

Fakutas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrate Reading and Composition) pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V 

SDN No. 025282 Binjai Utara T.A 2015/2016. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN No. 025282 Binjai Utara 

dengan 27 orang siswa yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 10 siswa laki-

laki. Pada prosedur penelitian ini terdiri dari dua siklus. Prosedur penelitian ini 

yaitu rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis dan 

observasi dan Teknik analisis data yaitu dengan menghitung hasil tes kemampuan 

belajar siswa.   

Berdasarkan dari analisis hasil tes awal, peneliti menemukan dari 27 siswa 

yang ada di kelas V baru ada 8 siswa atau 29,26% yang mampu mencapai atau 

melebihi KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Sedangkan rata-rata dalam tes 

awal adalah 53,33. Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 15 orang siswa atau 

55,55% dan terdapat 12 orang siswa yang belum mendapat nilai tuntas atau 44,45 

%. Pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 24 orang siswa atau sebesar 88,88% 

sedangkan sebanyak 3 siswa lainnya belum mendapat nilai tuntas atau sebesar 

11,12%. Nilai rata-rata pada siklus I adalah 65,18 meningkat menjadi 80,25 pada 

siklus II. Ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan sebesar 33,33% dari 

presentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 55,55% meningkat menjadi 

88,88 %. Dari peningkatan ketuntasan secara klasikal yang diperoleh siswa dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa pada pelajaran bahasa Indonesia materi pokok unsur instristik 

cerita anak. 

 

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

kemampuan membaca pemahaman. 

 

 


