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BAB I                                                                                                                             

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting di 

dalam pendidikan. Namun pada kenyataannya banyak siswa di setiap jenjang 

pendidikan menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan sering 

menimbulkan berbagai masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga 

berdampak pada rendahnya hasil belajar. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu 

metode pembelajaran yang digunakan. Menurut Uno (2007) metode 

pembelajaran diartikan sebagai cara-cara yang digunakan pengajar atau 

instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, menggali 

pengalaman peserta belajar, menampilkan untuk kerja peserta belajar, dan 

lain-lain. Metode pembelajaran dalam menjalankan fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi 

merupakan peristiwa yang seharusnya muncul setiap saat antara guru dengan 

siswa maupun antara siswa dengan siswa. Menurut Riyanto (2002: 33) 

komunikasi adalah proses dua arah yang menghasilkan perolehan informasi 

dan pengertian. Proses dua arah ini merupakan dasar hakiki dari suatu 

informasi. 
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Kemampuan komunikasi matematika juga sangat diperlukan untuk 

membangun kemampuan matematika pada diri seorang siswa. Melihat 

kenyataan yang ada pada siswa SMP Negeri 2 Mojosongo khususnya kelas 

VII A yang berjumlah 28 siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal 

matematika. Pada kondisi awal rendahnya kemampuan komunikasi siswa 

kelas VII A dilihat dari indikator adalah sebagai berikut: 1) Kemampuan 

bekerjasama (17,85%). 2) Kemampuan mengerjakan soal (35,71%). 3) 

Kemampuan memberikan tanggapan (keberanian mengajukan ide) (21,43%).  

Kurangnya kemampuan komunikasi matematika di dalam kelas 

dikarenakan penggunaan metode mengajar yang tidak sesuai atau kurang tepat 

sehingga siswa sulit memahami dan menguasai materi yang disampaikan guru. 

Selama ini guru hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah dan 

guru lebih menekankan siswa untuk latihan-latihan soal, sehingga siswa hanya 

mendengarkan apa yang di sampaikan oleh guru dan mengerjakan apa yang di 

perintahkan oleh guru. Guru sebagai pusat belajar mengajar. Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang aktif dalam mengkomunikasikan pemikirannya.  

Supaya kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan seoptimal mungkin, 

guru diharapkan mampu mengklasifikasikan macam-macam metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang sebaiknya diterapkan adalah metode 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga siswa lebih mudah untuk 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengkomunikasikan ide-

idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan.  
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Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

para guru berusaha menyusun dan menerapkan berbagai metode yang 

bervariasi. Salah satu metode yang diterapkan untuk mengantisipasi masalah 

tersebut yaitu pembelajaran matematika melalui metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Metode pembelajaran pendekatan kooperatif tipe CIRC singkatan dari 

Cooperative Integrated Reading and Composition, termasuk model 

pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan 

pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis. (Slavin, Robert 2009: 

200) sebuah program komperhensif 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.  

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, komunikasi matematika, dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan 

mengadakan penelitian untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 
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kelas VII A semester genap di SMP Negeri 2 Mojosongo pada materi persegi 

dan persegi panjang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa 

selama proses belajar matematika melalui metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui metode Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) di SMP Negeri 2 Mojosongo Tahun ajaran 

2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika. Secara khusus, 
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penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk 

mengembangkan penelitian – penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

komunikasi matematika. Sedangkan bagi siswa, penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan 

mengkomunikasikan pemikirannya dalam belajar matematika secara aktif 

dan menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 

berpikirnya. Untuk sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

kualitas guru, dan pada akhirnya kualitas sekolah. 

 

E. Definisi istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran atau pemahaman yang 

berbeda tentang judul skripsi yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan 

istilah-istilah berikut : 

1. Komunikasi matematika 

Komunikasi matematika merupakan suatu peristiwa saling 

hubungan/ dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana 

terjadi penyampaian pesan. Pesan yang disampaikan berisi tentang  

materi matematika yang dipelajari di kelas. Pihak yang terlibat dalam 
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komunikasi ini adalah guru dan peserta didik serta cara penyampaian 

pesan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.  

Kemampuan komunikasi matematika pada siswa dapat dilihat 

dari tiga macam indikator antara lain :  

a.   Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

b.   Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. 

c. Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan (keberanian 

mengajukan ide). 

2. Metode pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC merupakan 

singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Composition, 

termasuk salah satu model 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.  

Dalam model 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 



7 
 

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. 

(http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/10/model-pembelajarn-23 

cooperative-integrated-reading-and-composition-circ-

stevens%E2%80%93slavin-1995/ di akses 20 maret 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


