
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Pendidikan itu 

ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung 

di sekolah dan luar sekolah (Syaiful Sagala;2003).  

Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses terus 

menerus manusia untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi 

sepanjang hayat karena itu siswa harus benar-benar dilatih dan dibiasakan 

berpikir secara mandiri. 

Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Metode mengajar yang dipilih harus tepat sesuai 

dengan tujuan, jenis dan sifat materi yang diajarkan. Kemampuan guru yang 

dalam melaksanakan metode mengajar dapat menimbulkan kebosanan, 

kurang dipahami dan monoton dapat mengakibatkan sikap acuh terhadap 

pelajaran matematika. Masalah-masalah yang muncul baik dari siswa 

maupun dari gurunya sering kali menghambat dalam pembelajaran. 

Permasalahan yang terlihat di SMP Negeri 3 Polokarto dalam  hal 

keaktifan sebagai berikut: dalam pembelajaran matematika sering terlihat 

siswa kurang aktif dalam bertanya 18,42%, mengeluarkan pendapat atau ide 
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10,50%, mengerjakan soal ke depan kelas 26,31%, serta dalam hal 

pemahaman konsep sebagai berikut: kemampuan dalam mendefinisikan 

suatu konsep 15,78%, mengekspresikan konsep tersebut termasuk contoh 

atau bukan contoh 23,68%. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai 

prosentase jam pelajaran yang paling banyak dalam satu minggu, 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainya. Ironisnya, matematika 

termasuk mata pelajaran yang tidak digemari kebanyakan siswa. Bagi siswa, 

pelajaran matematika dipandang sebagai mata pelajaran yang “sulit dan 

menakutkan” jadi “kalau bisa dihindari”. Sebenarnya ketakutan siswa itu 

hanya pikiran mereka sendiri, karena mereka merasa matematika adalah 

mata pelajaran yang sulit. Kalau saja siswa mau belajar, sebenarnya 

matematika adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Hal inilah 

yang harus menjadi motivasi guru agar dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

Menumbuhkan keaktifan belajar siswa tidak hanya pada saat kegiatan 

belajar mengajar di sekolah melainkan dapat juga dilakukan saat belajar di 

rumah. Pengembangan keaktifan dalam belajar tumbuh dari kemampuan 

dalam diri individu atau bakat yang dimiliki seseorang dan dorongan orang 

tua yang membantu anak belajar di rumah. Guru diharapkan mampu 

memilih strategi mengajar yang tepat agar dapat memotivasi belajar siswa 

sehingga peserta didik dapat berperan secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran  sehingga keaktifan belajar dapat tercapai. 
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menciptakan 

keaktifan siswa dalam strategi pembelajaran adalah dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja untuk 

menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu pembelajaran kooperatif 

dapat membantu siswa mamahami konsep-konsep yang sulit serta 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis dan mengembangkan 

sikap sosial siswa. 

Ada banyak model pembelajaran cooperative learning dalam 

pembelajaran matematika yang memenuhi ciri pembelajaran aktif 

diantaranya model koperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) yang dapat membantu siswa untuk mengasah kemampuan 

pemahaman konsep. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif  tipe CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) adalah menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan sekaligus aktif, mendorong siswa 

berpikir kritis dan memunculkan berbagai macam pertanyaan yang kreatif 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang materi 

yang dipelajari, menggalang kerja sama siswa dalam kelompok dan dapat 

membantu siswa mengembangkan proses nalarnya. Melalui Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini, diharapkan ada peningkatan keaktifan dan 

pemahaman konsep segi empat yang signifikan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Keaktifan dan Pemahaman Konsep Segi empat melalui  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition)”. (PTK di SMP Negeri 3 polokarto Tahun 

Ajaran 2010 / 2011). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa ? 

2. Apakah ada peningkatan pemahaman konsep selama pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition). 
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2. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. 

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

salah satu cara dalam meningkatkan keaktifan  dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi siswa untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa yang meliputi : aktif memperhatikan penjelasan guru, 

menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan guru, bertanya 

jika belum memahami penjelasan guru, mengerjakan latihan 

soal dan mengerjakan soal di depan kelas melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition). 

b. Bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep dalam pembelajaran matematika 

c. Bagi Guru dapat menerapkan strategi yang tepat dan 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika. 
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d. Untuk Sekolah dapat memberikan masukan yang baik pada 

sekolah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pendidikan. 


