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ABSTRACT 

This research purpose is to analyse: (1) the influence of Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) strategy based visual media for achievement of 
mathematical learning, (2) the influence of learning activity for mathematical 
learning achievement, (3) the interaction effect between Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) strategy and activity towards achievement of 
mathematical learning. The population of this research are the first students on 
the seventh grade of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 2011/2012 as many five 
classes. The sample of this research consists of two classes; VII C class as an 
experiment class and VII E class as a control class. The sampling technique is 
cluster random sampling. The data collection methods used is documentation, 
test, and questionnaire. The data analysis technique used is two-way variance 
analysis with different sel, which was previously done with analysis prerequisite 
tests, such as liliefors test and homogenitas test with Barlett test. The result of 
two-way variance analysis with different sel is (1) there is the influence of  
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Strategy based visual 
media for achievement of mathematical learning by FA = 5.2303, (2) there is the 
influence of learning activity for achievement of mathematical learning by FB = 
36.0708, (3) there is no interaction effects between Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) Strategy based visual media and activity for 
achievement of mathematical learning by FAB = 2.4507. 

Key word:  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC),visual 
media, activity, learning achievement. 

 

 

 



1. Pendahuluan 

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 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. 

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 visual merupakan media yang hanya melibatkan indera 

penglihatan sehingga dapat dilihat secara langsung oleh siswa dalam proses 

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. 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, studi yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui (1) pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa, (2) pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa, (3) interaksi antara strategi pembelajaran dengan aktivitas belajar 

siswa. Maka diambil hipotesis sebagai berikut : 

H1A   : 

 

 

Adakah pengaruh penggunaan strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika. 



H1B   : 

 

H1AB : 

Adakah pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Adakah efek interaksi antara strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan 

aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

 

2. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian untuk mengukur 

pengaruh suatu atau beberapa variabel terhadap variabel lain. Eksperimen 

berbeda dengan penelitian lain sebab penelitian ini menggunakan kelompok 

kontrol selain kelompok eksperimen. Ada beberapa macam variabel yang 

perlu diperhatikan dalam penelitian eksperimen yaitu variabel bebas atau 

variabel yang berpengaruh dan variabel terikat atau yang dipengaruhi. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu hanya akan meneliti 

pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada awal 

memulai perlakuan, terlebih dahulu dicek keadaan awal dari sampel yang 

akan dikenai perlakuan, baik kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol tujuannya agar kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang. 

Pada akhir eksperimen kedua kelompok tersebut diukur dengan menggunakan 

alat ukur yang sama yaitu soal-soal tes hasil belajar. Hasil pengukuran 

tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan menggunakan tabel uji statistik. 

Pengambilan sampel digunakan cluster random sampling, yaitu teknik 

sampling yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang diteliti 

atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2011 : 83). Sebelum menghitung 

data hasil penelitian, selain memeriksa normalitas dan homogenitas perlu juga 

diadakan uji varian matching mengingat sampel yang diteliti berasal dari dua 

kelas yang berbeda yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji varian 

matching bertujuan untuk menentukan kondisi keseimbangan kemampuan 

awal siswa. 



Sedangkan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar tersebut 

digunakan metode tes dan metode angket. Akan tetapi, sebelum digunakan 

soal tes ini perlu diuji apakah layak digunakan dalam penelitian. Pengujian 

yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas soal. Untuk mengetahui 

validitas tiap item instrumen digunakan rumus korelasi Product Moment, 

yaitu: 
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Untuk mengetahui reliabalitas soal tes digunakn rumus KR-20 berikut : 
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Sedangkan untuk mengetahui reabilitas soal angket digunakan rumus Alpha 

Cronbach’s berikut : 
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Pelaksanaan Penelitian 

1) Uji keseimbangan 

Sebelum sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan 

uji keseimbangan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki kemampuan yang seimbang atau tidak. Nilai 

uji keseimbangan diambil dari nilai ujian tengah semester genap. 

Perhitungan uji keseimbangan uji t disajikan pada Tabel 1 berikut: 

 

 



Tabel 1 Uji Keseimbangan 

Kelas Kontrol Eksperimen 
Cacah Subyek 38 38 
Rerata  65,79 66,26 
Jumlah Skor 2500 2518 
Jumlah (Skor Kuadrat) 165528 167956 
Variansi 28,5 29,86 
SD 5,34 5,47 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 0,36 kemudian ttabel = 

t0,025:74= 1,99, karena thitung < ttabel maka Ho diterima. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut dalam keadaan seimbang 

atau mempunyai kemampuan awal yang sama.  

2) Instrumen penelitian 

a) Uji coba tes obyektif prestasi belajar matematika 

Pada instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid 

tidaknya item soal tes yaitu menggunakan korelasi product 

moment. . Nilai dari masing-masing item soal tes dibandingkan 

dengan nilai koefisien tabel pada N = 33 dan pada tingkat 

kepercayaan 5% adalah 0,334, selengkapnya ringkasan analisis 

item soal adalah sebagai berikut: 

Table 2 

Uji Validitas Try Out Tes Prestasi Belajar Matematika 

No 
Item 

rxy rtabel Keterangan 

1 0.01 0,344 Tidak Valid 
2 0.38 0,344 Valid 
3 0.4 0,344 Valid 
4 0.17 0,344 Tidak Valid 
5 -0.12 0,344 Tidak Valid 
6 0.46 0,344 Valid 
7 0.35 0,344 Valid 
8 0.52 0,344 Valid 
9 0.35 0,344 Valid 
10 -0.53 0,344 Tidak Valid 
11 0.41 0,344 Valid 



12 0.65 0,344 Valid 
13 0.51 0,344 Valid 
14 0.45 0,344 Valid 
15 0.38 0,344 Valid 
16 0.07 0,344 Tidak Valid 
17 0.48 0,344 Valid 
18 0.36 0,344 Valid 
19 0.48 0,344 Valid 
20 0.41 0,344 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh 15 item dinyatakan valid 

karena rxy > rtabel. Sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 5 

item. Selanjutnya item soal yang dijadikan sebagai instrumen 

pengumpulan data adalah 15 item soal. 

Untuk mengetahui reliabilitas tes obyektif prestasi belajar 

matematika siswa digunakan rumus KR 20. Dari hasil 

perhitungan diperoleh r11 = 0,52. Hasil perhitungan reliabilitas 

diinterpretasikan dengan r11 > 0,344. Karena 0.52 > 0.41, maka 

dapat disimpulkan bahwa soal dinyatakan reliabel. 

b) Uji coba angket aktivitas belajar siswa 

Uji validitas angket aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan korelasi product moment. Nilai dari masing-masing 

item angket dibandingkan dengan nilai koefisien tabel pada 

tingkat signifikansi 5 % sebesar 0,344. Hasil uji validitas 

disajikan pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

Uji Validitas Try Out Angket Aktivitas Belajar Siswa 

No 
Item 

rxy rtabel Keputusan 

1 0.49 0,344 Valid 
2 0.57 0,344 Valid 
3 0.33 0,344 Tidak Valid 
4 0.53 0,344 Valid 
5 0.45 0,344 Valid 
6 0.49 0,344 Valid 



7 0.45 0,344 Valid 
8 0.42 0,344 Valid 
9 0.65 0,344 Valid 
10 0.69 0,344 Valid 
11 0.6 0,344 Valid 
12 0.27 0,344 Tidak Valid 
13 -0.02 0,344 Tidak Valid 
14 0.54 0,344 Valid 
15 0.36 0,344 Valid 
16 0.6 0,344 Valid 
17 0.69 0,344 Valid 
18 0.33 0,344 Tidak Valid 
19 0.74 0,344 Valid 
20 0.64 0,344 Valid 
21 0.64 0,344 Valid 
22 0.5 0,344 Valid 
23 0.46 0,344 Valid 
24 0.3 0,344 Tidak Valid 
25 0.62 0,344 Valid 

 

Hasil validitas angket seperti yang terlihat pada tabel Tabel 

4 menunjukkan 20 item dinyatakan valid karena rxy > rtabel dan 

terdapat lima item yang tidak valid. Selanjutnya item yang valid 

digunakan untuk penelitian.  

Reliabilitas angket aktivitas belajar siswa menggunakan 

rumus Alpha. Dari perhitungan diperoleh r11 = 0,87. Harga r11 

tersebut diinterpretasikan dengan r11 > 0,70, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket dinyatakan reliabel. 

b. Deskripsi Data 

1) Deskripsi data prestasi belajar kelas kontrol 

Data skor prestasi belajar kelas kontrol diperoleh dari skor tes 

hasil belajar siswa setelah dikenai perlakuan dengan model 

pembelajaran konvensional. Untuk kelas kontrol disajikan dalam 

gambar berikut: 

 

 



Gambar 1 

Histogram Nilai Presentasi Belajar Kelas Kontrol 

 
Dari Gambar 1 diperoleh skor tertinggi pada interval 91-100 

sebanyak satu siswa, dan skor terendah pada interval 31-40 sebanyak 

tiga siswa. Nilai rata-rata (mean) dari kelas kontrol adalah 67,37 dan 

standar deviasi sebesar 14,19. 

2) Deskripsi data prestasi belajar kelas eksperimen 

Data skor pada kelas eksperimen diperoleh dari tes hasil 

belajar siswa setelah dikenai perlakuan dengan strategi Cooperative 

Inetgrated reading and Composition (CIRC) berbasis media visual. 

Data skor prestasi belajar kelas eksperimen disajikan dalam gambar 

berikut: 

Gambar 4.2 

Histogram Nilai Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 
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Dari Gambar 2 diperoleh skor tertinggi pada interval 91-100 

sebanyak 3 siswa, dan skor terendah pada interval 41-50 sebanyak 

satu siswa. Nilai rata-rata (mean) dari kelas eksperimen adalah 73,81 

dan standar deviasi sebesar 13,01. 

3) Data Aktivitas Kelas Kontrol 

Data skor angket aktivitas belajar pada kelas kontrol disajikan 

dalam Gambar 3 berikut. 

Gambar 3 

Histogram Frekuensi Data Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

 
 

Dari 3 diperoleh skor tertinggi pada interval 71-80 sebanyak  

satu siswa, dan skor terendah pada interval 31-40 sebanyak dua siswa. 

Nilai rata-rata angket aktivitas kelas kontrol adalah 58,42 dan standar 

deviasi sebesar 7,68. 

4) Data Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Data skor angket aktivitas belajar pada kelas eksperimen 

disajikan dalam 4 berikut. 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

31‐40 41‐50 51‐60 61‐70 71‐80

Fr
ek
ue

ns
i

Interval



Gambar 4 

Histogram Frekuensi Data Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

 
Dari Gambar 4 diperoleh skor tertinggi pada interval 71-80 

sebanyak 3 siswa, dan skor terendah pada interval 31-40 sebanyak 

satu siswa. Nilai rata-rata (mean) angket aktivitas belajar kelas kontrol 

adalah 59,03 dan standar deviasi sebesar 7,96. 

Berdasarkan standar deviasi kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, tingkat aktivitas belajar dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dengan menggunakan 

kriteria batas kelompok untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dari 

Arikunto (2007:264)  adalah sebagai berikut: 

Aktivitas tinggi  66,5 

Aktivitas sedang  50,95 66,5 

Aktivitas rendah  50,95 

c. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian terhadap normal atau tidaknya 

sebaran data yang dianalisa. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah metode Liliefors pada taraf signifikansi 5% dan 

dikatakan normal apabila Lmaks hitung < Ltabel. Dari perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber Lhitung Ltabel Keputusan 
A1 0.1388 0.1437 Normal 
A2 0.1380 0.1437 Normal 
B1 0.1611 0.2802 Normal 
B2 0.1122 0.1174 Normal 
B3 0.2266 0.2953 Normal 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi 5 % 

diperoleh Lhitung < Ltabel, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima 

artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui 

apakah dua variabel bebasnya mempunyai variansi yang sama atau 

tidak. Untuk menguji homogenitas dalam penelitian ini, digunakan 

metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Dengan perhitungan 

diperoleh hasil uji homogenitas sebgai berikut. 

Table 5 

Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber X2
hitung X2

0,05:k-1 Keputusan 
Model Pembelajaran 

0.27261297 X2
0,05:1 = 3.8414 Homogen 

(antara A1 dan A2) 
Aktivitas Siswa 

5.34481672 X2
0,05:2 = 5.991 Homogen 

(antara B1, B2, dan B3) 
 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa denagan taraf signifikansi 

5% diperoleh  . Hal ini berarti antara variabel 

bebasnya mempunyai variansi yang sama atau dengan kata lain data 

yang dianalisis berasal dari populasi yang sama atau homogen. 

d. Uji Hipotesis 

Analisis variansi yang dipergunakan adalah variansi dua jalan 

dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama diperoleh rangkuman sebagai berikut: 



Tabel 6 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK db RK Fhitung Ftabel Keputusan 
Model Pembelajaran (A) 566.70 1 566.70 5.2303 3.97779 H0 ditolak 
Tingkat Aktivitas (B) 7816.53 2 3908.27 36.0708 3.127676 H0 ditolak 
Interaksi (AB) 531.07 2 265.53 2.4507 3.127676 H0 diterima 
Galat (G) 7584.49 70 108.35       
Total (T) 16498.79 75 219.98       

Berdasarkan Tabel 6 di atas maka hasil uji analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Uji Antar Baris (A) 

Hasil perhitungan anava diperoleh FA = 5.2303 dan Ftabel pada 

taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 74 

adalah 3.97779. Dengan demikian H0 ditolak karena FA > Ftabel. 

Ditolaknya HoA menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

berbasis media visual terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 

VII semester genap SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pada pokok 

bahasan segiempat. 

2) Uji Antar Kolom (B) 

Hasil perhitungan uji anava diperoleh FB = 36.0708 dan Ftabel 

pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 74 

adalah 3.127676. Dengan demikian H0 ditolak karena FB > Ftabel. 

Ditolaknya HoB menyatakan bahwa terdapat pengaruh aktivitas siawa 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII semester genap 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pada pokok bahasan segiempat. 

H0B ditolak, maka ini berarti tidak semua tingkat aktivitas 

belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) memberikan efek yang sama 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. Paling tidak ada dua 

rataan yang tidak sama, maka uji komparasi ganda untuk pengaruh 

aktivitas belajar terhadap prestasi belajar dilakukan untuk melihat 

manakah yang secara signifikan mempunyai rataan yang berbeda. Uji 



lanjut (uji komparasi ganda) untuk pengaruh aktivitas belajar (tinggi, 

sedang, rendah) terhadap prestasi belajar matematika dilakukan 

dengan menggunakan uji Scheffe. Hasil uji komparasi ganda dengan 

metode Scheffe disajikan pada Tabel 7berikut: 

Tabel 7 

Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

H0 Fhitung (q-1)F0.05;2;70 Keputusan Uji 
μ. μ.  16.14306 7.95558 Ho ditolak 
μ. μ.  53.44478 7.95558 Ho ditolak 
μ. μ.  30.51783 7.95558 Ho ditolak 

Dari perhitungan antar kolom diperoleh kesimpulan bahwa: 

a. Pada kolom I dan II diperoleh FB1-B2 = 16.14306 > Ftabel = 

7.95558. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh aktivitas tinggi dan aktivitas sedang terhadap 

prestasi belajar matematika.  

b. Pada kolom I dan III diperoleh FB1-B3 = 53.44478 > Ftabel = 

7.95558. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh aktivitas tinggi dan aktivitas rendah terhadap 

prestasi belajar matematika.  

c. Pada kolom II dan III diperoleh FB3-B2 = 30.51783 > Ftabel = 

7.95558. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh aktivitas sedang dan aktivitas rendah terhadap 

prestasi belajar matematika.  

3) Uji Interaksi (AB) 

Hasil perhitungan uji lanjut anava diperoleh FAB = 2.4507 dan 

Ftabel = 3.127676 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian H0 

diterima karena FAB < Ftabel. Diterimanya H0, maka tidak terdapat efek 

interkasi antara strategi pembelajaran denagn aktivitas siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. 

e. Pembahasan Analisis data 

Hasil uji hipotesis pada taraf signifikansi 5% diketahui bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran dan tingkat aktivitas 



terhadap prestasi belajar matematika siswa. Rerata hasil prestasi belajar 

matematika dapat disajikan dalam Gambar 5 berikut. 

Gambar 5 
Rata-rata Prestasi Belajar kelas Eksperimen dan Kontrol  

Ditinjau dari Aktivitas 

 

1) Hipotesis Pertama 

Dari hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh FA = 5.2303 dan Ftabel  = 3.97779. Dengan 

demikian H0 ditolak karena FA > Ftabel artinya terdapat pengaruh 

penggunaan strategi Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) berbasis media visual dan strategi pembelajaran konvensional 

pada pokok bahasan segiempat. Pada kelas eksperimen diperoleh rata-

rata nilai prestasi belajar matematika sebesar 73,51, sedangkan pada 

kelas kontrol nilai rata-rata prestasi belajar matematika sebesar 67,37. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata prestasi belajar matematika 

yang diberi strategi Cooperative Integrated reading and Composition 

(CIRC) berbasis media visual lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

yang diajar dengan strategi pembelajaran konvensional. 

Hasil tersebut didukung kondisi dalam proses pembelajaran 

kelas untuk siswa yang diberi strategi Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) berbasis media visual terlihat lebih mudah 

untuk memahami materi yang disampaikan. Dengan menampilkan 
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materi melalui Microsoft powerpoint siswa terlihat lebih antusias 

dalam mengikuti pelajaran sehingga materi dapat tersampaikan 

dengan baik dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. Selain itu dengan penggunaan strategi ini siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok yang mana satu sama lain dari anggota 

kelompok saling bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang 

diberikan sehingga siswa akan lebih mudah mengingat materi yang 

telah dipelajari. Sedangkan siswa yang dikenai pembelajaran 

konvensional sulit untuk memahami materi yang disampaikan, karena 

mereka merasa bosan dengan hanya mendengarkan penjelasan guru. 

Sebagian siswa lebih asyik becanda dengan teman sebangku selama 

proses pembelajaran berlangsung, sehingga suasana kelas menjadi 

gaduh. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran berjalan tidak 

maksimal dan materi yang diajarkan pun tidak dapat tersampaikan 

dengan baik. 

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Gillies dalam Scoot 

Johnsen (2009) menunjukkan bahwa ada yang bisa diperoleh dengan 

mendorong penggunaan pendekatan non-tradisional ini untuk 

mengajar di kelas. Terutama ketika sekolah mencoba untuk 

mendorong pengembangan sikap positif terhadap belajar, perilaku 

prososial antara siswa dan hasil belajar bagi siswa yang berhasil. 

Pengalaman Gillies dengan mencoba pembelajaran kooperatif di kelas 

meyakinkannya bahwa pembelajaran kooperatif dapat memiliki efek 

positif pada prestasi siswa dan sikap terhadap matematika. Kooperatif 

bekerja sama dalam kelompok dapat membantu mendorong siswa 

untuk menjadi lebih  terlibat dengan satu sama lain. Stokes (2001) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan 

media visual memberikan hasil yang positif pada proses belajar 

mengajar. Kedua pendapat tersebut mendukung hasil penelitian dan 

kondisi di lapangan bahwa denag strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dapat 



memberikan dampak positif bagi siswa dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa teori di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan prestasi belajar yang 

signifikan antara siswa yang dikenai strategi Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan siswa 

yang dikenai pembelajaran konvensional. Dengan strategi 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) berbasis 

media visual prestasi belajar siswa lebih baik karena siswa lebih 

mudah dalam menerima materi yang disampaikan sebab siswa focus 

dalam mengikuti pelajaran selain itu siswa bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok. 

2) Hipotesis Kedua 

Dari hasil analisi variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh FB = 36.0708 dan Ftabel = 3.127676. H0 

ditolak karena FB > Ftabel, artinya terdapat pengaruh tingkat aktivitas 

terhadap prestasi belajar matematika. Adapun perbedaan tingkat 

aktivitas siswa tinggi, sedang, dan rendah menyebabkan perbedaan 

tingkat pemahaman materi pelajaran matematika yang diberikan. 

Karena H0 ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut atau uji komparasi 

ganda.  Uji komparasi ganda dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rerata prestasi belajar antara siswa yang memiliki 

aktivitas tinggi, sedang, dan rendah. Hasil uji komparasi ganda dengan 

menggunakan metode scheffe menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

tingkat aktivitas tinggi denag aktivitas sedang, aktivitas tinggi dengan 

aktivitas rendah, dan aktivitas sedang dengan aktivitas rendah. Dapat 

diambil kesimpulan bahwa aktivitas tinggi mempunyai prestasi yang 

paling baik dibandingkan dengan aktivitas sedang dan rendah. 

Hasil tersebut didukung kondisi dalam proses pembelajaran 

bahwa aktivitas antara siswa yang satu dan yang lain itu berbeda. 

Aktivitas siswa dibedakan dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang, 



dan rendah. Siswa yang tingkat aktivitasnya tinggi terlihat aktif dalam 

proses pembelajaran, serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan, 

dan memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan siswa dengan 

aktivitas rendah terlihat malas-malasan dalam mengikuti 

pembelajaran, jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

dan tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik. 

Kondisi tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan 

Sardirman (2004: 99) mengemukakan bahwa dalam belajar sangat 

dibutuhkan aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak mungkin akan 

berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar mengajar 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktivan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan 

yang dapat menunjang prestasi belajar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan analisis dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan tingkat aktivitas mempengaruhi prestasi belajar mereka. 

Semakin tinggi aktivitas semakin baik prestasi belajar yang dicapai 

dan sebaliknya rendahnya aktivitas siswa mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar. 

3) Hipotesis Ketiga 

Dari hasil analisi variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh FAB = 2.4507 dan Ftabel = 3.127676. Dengan 

demikian H0 diterima karena FAB < Ftabel, artinya tidak ada efek 

interaksi antara strategi pembelajaran dan aktivitas terhadap prestasi 

belajar siswa. Gambar 4.5 memperlihatkan tidak adanya interaksi 

antara strategi pembelajaran dengan aktivitas. Hal tersebut 

mengandung arti bahwa perbedaan prestasi belajar dari masing-

masing strategi pembelajaran memberikan efek yang sama (konsisten) 

pada masing-masing kategori aktivitas dan perbedaan masing-masing 



kategori aktivitas konsisten pada masing-masing strategi 

pembelajaran. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor yang 

ada dalam individu itu sendiri yaitu kecerdasan, kematangan, latihan 

dan faktor luar individu yaitu keluarga, lingkungan, dan kesempatan 

(Hamalik, 2001 :164). 

Dengan demikian antara strategi pembelajaran dan aktivitas 

belajar siswa tidak terjadi interaksi yang sistematis dalam 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

4. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

1) Terdapat pengaruh strategi Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) bebasis media visual terhadap prestasi belajar 

matematika dengan FA = 5.2303 

2) Terdapat pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika dengan FB = 36.0708 

3) Tidak terdapat efek interaksi antara strategi Cooperatif Integrated 

Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan 

aktivitas terhadap prestasi belajar matematika dengan FAB = 

2.4507. 

b. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan guru dapat 

menggunakan strategi Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) berbasis media visual karena strategi 

pembelajaran ini mempunyai kelebihan yaitu siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan karena siswa bekerja dalam suatu 

kelompok dimana dalam kelompok tersebut siswa saling membantu 

satu sama lain, dan dengan adanya media visual siswa akan lebih 

tertarik mengikuti pelajaran sehingga siswa akan lebih berkonsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran. 
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