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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah pintu gerbang untuk membentuk para 

penerus bangsa yang mempuyai wawasan ilmu yang luas serta moral yang baik. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi maka pendidikanpun 

ikut menyesuaiakan perkembangan tersebut. Sehingga pendidikan itu tidak 

bersifat statis melainkan dinamis. Proses pembelajaran di Indonesia saat ini pun 

semakin berkembang, sehingga para pendidik harus mempunyai wawasan yang 

luas agar tidak tertinggal dengan adanya perubahan ini. Khususnya guru 

matematika yang mana kebanyakan dari para siswanya merasa bahwa 

matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat menakutkan. Ini 

disebabkan karena mereka beranggapan bahwa matematika itu sulit. 

Mutu pendidikan Indonesia, terutama dalam mata pelajaran matematika 

masih rendah, hal tersebut diperkuat dengan data UNESCO yang menunjukkan 

peringkat matematika Indonesia berada di deretan 34 dari 38 negera. Sejauh ini 

Indonesia masih belum mampu lepas dari deretan penghuni papan bawah. 

Berdasarkan penelitian Trends in International Mathematics and Science Study  

(TIMMS) bahwa jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih 

banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun siswa kelas 7 di 

Indonesia rata-rata  mendapat 169 jam pelajaran matematika, sementara di 
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Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam. Tapi kenyataannya 

prestasi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut.  

Dari data tersebut terlihat bahwa prestasi belajar matematika masih 

rendah, salah satu faktor penyebab rendahnya prestasi belajar matematika adalah 

rendahnya aktivitas belajar matematika siswa. Aktivitas belajar siswa mempuyai 

peranan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pembawaan guru yang terkesan kaku dan menakutkan 

berpengaruh terhadap perilaku siswa meliputi perasaan takut salah, malu, dan 

menjadi tidak percaya diri sehingga aktivitas belajar siswa kurang berkembang 

dan cenderung pasif. Untuk itu guru harus mampu menghadirkan suasana proses 

pembelajaran yang menyenangkan yang mampu membangkitkan aktivitas belajar 

siswa. 

Rendahnya prestasi belajar siswa selain disebabkan oleh rendahnya 

aktivitas belajar siswa juga disebabkan pemilihan strategi pembelajaran yang 

kurang tepat. Sekarang ini masih banyak guru yang kurang variatif dalam 

menyampaikan materi pelajaran, kebanyakan masih berpusat pada guru. Guru 

mendominasi di dalam kelas dan siswa hanya sebagai penerima yang pasif. Hal 

inilah yang menyebabkan siswa malas untuk berpikir lebih kritis dalam 

menerima pelajaran sebab mereka sudah sering dimanjakan dengan segala 

informasi yang diterima dari guru. Guru hendaknya mengarahkan siswa untuk 

lebih aktif menemukan ilmunya sendiri, guru hanya berperan sebagai fasilitator. 
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Salah satu alternatif strategi pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan di atas yaitu dengan menggunakan strategi Cooperative Integrated 

Reading And Composition (CIRC). Strategi pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition memusatkan kepada siswa dalam sebuah kelompok 

untuk bekerjasama secara aktif dalam memberikan tanggapan tentang materi dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga dengan metode 

ini mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadapa materi yang diajarkan. 

Ditambah dengan bantuan media, maka siswa akan lebih mudah dalam menerima 

materi yang disampaikan. 

Media merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah 

penyampaian materi sehingga proses belajar tercapai. Media disini sangat 

penting untuk menarik siswa mau belajar dan membuat siswa antusias 

mempelajari materi yang diberikan. Namun dalam implementasinya tidak banyak 

guru yang memanfaatkan media sebagai alat bantu mereka dalam penyampaian 

materi, ini disebabkan keterbatasan kemampuan guru dalam menciptakan media. 

Ada berbagai media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, yaitu dengan menggunakan program  Microsoft powerpoint dan alat 

peraga. Program Microsoft powerpoint dapat menampilkan informasi berupa 

tulisan, gambar, animasi dan suara. Alat peraga dapat membantu siswa untuk 

lebih paham dalam memahami pelajaran yang disampaikan 

Media visual merupakan media yang hanya melibatkan indera 

penglihatan sehingga dapat dilihat secara langsung oleh siswa dalam proses 
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belajar. Penggunaan program Microsoft powerpoint dan alat peraga merupakan 

salah satu media visual. Penggunaan media visual merupakan salah satu 

alternatif yang baik dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan gambar, 

foto, ataupun bentuk nyata dari sebuah bangun segiempat akan membuat siswa 

lebih mudah memahami materi tersebut. Strategi cooperative integrated reading 

and composition berbasis media visual akan mendorong aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan, khususnya pada materi segiempat, karena siswa dapat 

melihat secara langsung contoh dari bangun segiempat. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka akan melakukan kegiatan 

implementasi strategi cooperative integrated reading and composition berbasis 

media visual pada pokok bahasan segiempat ditinjau dari aktivitas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

karena siswa hanya sebagai penerima pasif. 

2. Guru dalam menyampaikan pelajaran monoton, membuat siswa bosan dan 

tidak fokus, sehingga berpengaruh pada rendahnya prestasi belajar siswa. 
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3. Rendahnya aktivitas belajar siswa yang berpengaruh pada rendahnya prestasi 

belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diatasi 

dapat terarah dan secara mendalam, maka penelitian dibatasi pada masalah 

sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk penelitian adalah strategi 

pembelajaran Cooperatif Integrated Reading and Composition(CIRC) 

berbasis media visual pada kelas eksperimen dan model konvesional pada 

kelas kontrol. Strategi pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition memusatkan kepada siswa dalam sebuah kelompok untuk 

bekerjasama secara aktif dalam memberikan tanggapan tentang materi dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Media visual disini 

yaitu dengan penggunaan Microsoft powerpoint dan alat peraga sehinggga 

siswa dapat lebih mudah dalam menerima materi. 

2. Fokus bahasan yang akan dibahas oleh penulis adalah materi segiempat yaitu 

persegi panjang, persegi dan jajargenjang. 

3. Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas belajar 

siswa dalam mata pelajaran matematika pada kelas VII SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta yang meliputi kegiatan bertanya, diskusi, mencatat, 
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mendengarkan, membaca, mengerjakan soal, dan mempelajari kembali 

catatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis kemukakan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi Cooperatif Integrated Reading and Composition 

(CIRC) berbasis media visual terhadap prestasi belajar matematika pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta? 

2. Adakah pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta? 

3. Adakah efek interaksi antara strategi Cooperatif Integrated Reading and 

Composition (CIRC) berbasis media visual dan aktivitas belajar terhadap 

prestasi belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta? 

 

E. Tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang diharapkan oleh peneliti 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh strategi Cooperatif Integrated Reading and 

Composition (CIRC) berbasis media visual terhadap prestasi belajar siswa. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk menganalisis efek interaksi antara strategi Cooperatif Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan aktivitas 

terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan tentang penggunaan strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual untuk meningkatkan 

aktivitas belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa penelitian ini berguna untuk memberikan satu alternatif 

pemecahan masalah kesulitan siswa dalam belajar matematika sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika. 
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b. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang keberagaman model pembelajaran yang dapat dipilih dan 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika. 


