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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika dengan menerapkan metode pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan yaitu siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Mojosongo yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode alur. Untuk menjamin 
keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa pada pokok bahasan persegi 
panjang dan persegi. Hal ini dapat dilihat dari : 1) kemampuan siswa bekerjasama 
sebelum tindakan 17,56% dan di akhir tindakan 75%, 2) kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal sebelum tindakan 35,71%, dan di akhir tindakan 78,57%, 3) 
kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan (keberanian mengajukan ide) 
sebelum tindakan 21,43%, dan di akhir tindakan 77,43%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah dengan menerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.  

 
Kata kunci: kemampuan komunikasi matematika, Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC). 
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PENDAHULUAN 

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. 

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.  

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 
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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. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama (Suharsimi Arikunto, 2007: 3). Penelitian tindakan ditandai dengan 

adanya perbaikan terus menerus sehingga tercapainya sasaran dari penelitian 

tersebut. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Mojosongo 

tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 28 siswa. Penelitian dilaksanakan secara 

bertahap. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Tahap Persiapan dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2012. 

b. Tahap Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Mei 2012. 

c. Tahap Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2012. 

d. Laporan dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2012 

Penelitian tindakan kelas bercirikan adanya perbaikan terus menerus 

terhadap proses pembelajaran dimana dari perbaikan tersebut akan meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan merupakan kegiatan 

pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) Dialog awal, 2) perencanaan, 3) 

pelaksanaan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) penyimpulan. 

Perencanaan atau langkah-langkah persiapan yang dilakukan peneliti 

untuk mengadakan tindakan adalah Mengumpulkan informasi mengenai 

kemampuan komunikasi matematika siswa dengan kesepakatan antara guru dan 

peneliti, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran 

CIRC, membuat kesepakatan bersama dengan guru bidang studi matematika 

untuk menentukan materi yang akan diajarkan, merancang program pembelajaran, 

yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan post tes serta 

menyamakan persepsi mengenai materi yang akan disampaikan. 

Selanjutnya, dari perencanaan yang ada diimplemetasikan melalui 

penerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan berdasarkan perencanaan, 

namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana suatu tindakan yang 

diputuskan mengandung resiko karena terjadi dalam situasi nyata, oleh kerenanya 

rencana tindakan harus bersifat sementara dan fleksibel serta siap dilakukan 

perubahan sesuai apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan di lapangan sebagai 

usaha menuju perbaikan. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 1) Metode observasi, untuk mengetahui adanya perilaku tindak belajar 

matematika siswa yaitu peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. 

2) Catatan lapangan, digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang 
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muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. 3) Metode tes, 

digunakan untuk memperoleh data tingkat kemampuan komunikasi matematika 

siswa dalam mengerjakan soal pada materi persegi panjang dan persegi. 4) 

Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data sekolah, nama siswa, dan foto 

proses tindakan penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

alur. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam metode alur meliputi: 1) proses 

analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. 2) penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan 

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

3) verifikasi data, dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat 

kepercayaan tinggi. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

sejak tindakan dilaksanakan. Verifikasi data dilakukan pada setiap tindakan yang 

pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan. 

Analisis hasil pada penelitian ini ditekankan pada kemampuan komunikasi 

matematika siswa. Indikator peningkatan kemampuan komunikasi matematika 

siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dapat dilihat dari berbagai aspek berikut: 1) 

Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok, 2) kemampuan siswa 

mengerjakan soal mengerjakan soal, 3) kemampuan siswa memberikan tanggapan 

(mengajukan ide/gagasan). Penelitian ini dikatakan berhasil jika ketiga aspek 

diatas mengalami peningkatan minimal 70%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kerja kolaborasi yaitu hasil pelaksanaan tindakan kelas yang 

dilaksanakan oleh guru matematika kelas VIIA SMP Negeri 2 Mojosongo 

bersama peneliti dengan menerapkan metode pembelajaran Cooperative 
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Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa dalam proses pembelajaran  matematika. 

Penerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) mendapat tanggapan yang positif dari guru matematika, hal 

ini terbukti dari adanya peningkatan indikator-indikator kemampuan komunikasi 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika yang meliputi siswa yang 

mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik, mampu dalam mengerjakan 

soal, mampu dalam memberikan tanggapan (keberanian mengajukan ide). 

Hasil penelitiaan tindakan kelas yang dilakukan dapat dituliskan pada 

tabel 1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika 

No 

Indikator 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematika 

Sebelum 
Penelitian 

Sesudah Penelitian 

Putaran I Putaran 
II 

Putaran 
III 

1. 

2. 

3. 

Kemampuan 
bekerjasama. 
 
Kemampuan 
mengerjakan soal. 
 
Kemampuan 
memberikan 
tanggapan 
(keberanian 
mengajukan ide) 

5 siswa 
(17,86 %) 
 
10 siswa 
(35,71 %) 
 
6 siswa 
(21,43 %) 

10 siswa 
(37,03 %) 

 
12 siswa 

(44,44 %) 
 

9 siswa 
(33,33 %) 

16 siswa 
(57,14 %) 

 
17 siswa 

(60,71 %) 
 

14 siswa 
(50 %) 

21 siswa 
(75%) 

 
22 siswa 

(78,57 %) 
 

20 siswa 
(71,43 %) 

Adapun grafik peningkatan kemampuan komunikasi matematika pada 

materi persegi panjang dan persegi dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas 

putaran III dapat digambarkan sebagai berikut. 



6 
 

 
Gambar 3.1 

Grafik Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika 

Hasil penelitian dari 28 siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok 

bahasan persegi panjang dan persegi menunjukkan bahwa semua indikator 

kemampuan komunikasi matematika siswa mengalami peningkatan. Hal ini 

terbukti dari gambar indikator pertama siswa yang mampu bekerjasama dalam 

kelompok. Peningkatan pada indikator ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 

yang mampu berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.  

Indikator kedua adanya peningkatan jumlah siswa yang mampu 

mengerjakan soal. Peningkatan pada indikator ini dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang ingin mengerjakan soal ke depan kelas. Kebiasaan siswa mengerjakan 

soal di depan kelas mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. Sebelum metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) diterapkan dalam pembelajaran, biasanya siswa yang 

berani mengerjakan soal ke depan kelas adalah siswa yang tergolong pandai. Hal 

ini menyebabkan siswa yang kurang pandai tidak aktif dalam pembelajaran. 
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Indikator ketiga kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan 

(keberanian mengajukan ide). Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan 

(keberanian mengajukan ide) dari guru atau siswa lain merupakan salah satu yang 

mengindikasikan seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi.   

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil tindakan 

kelas. Pada pembahasan ini akan membahas penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dan peneliti terdahulu. Pembahasan antar putaran mengenai peningkatan 

kemampuan komunikasi matematika siswa yaitu membandingkan apakah terjadi 

peningkatan dari sebelum tindakan kelas sampai tindakan kelas Putaran III. 

Penelitian yang dilakukan Heru Susanto (2005) menyimpulkan bahwa 

pengajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran CIRC lebih 

berhasil dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Penelitian lain 

yang dilakukan Nurul Islamiyah (2007) mengemukakan bahwa adanya 

peningkatan komunikasi matematika antara siswa dengan guru serta antara siswa 

dengan siswa melalui model pembelajaran investigasi kelompok. Dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, komunikasi antara guru dan siswa di dalam 

kelas akan meningkat sehingga hasil belajar  menjadi lebih baik. Penelitian oleh 

Sinta Fitriana (2010) menyimpulkan adanya peningkatan ketrampilan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan segi empat melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sesuai dengan teori yang 

berhubungan dengan peningkatan kemampuan komunikasi matematika melalui 

metode Cooperative Integrated Reading and Composition  (CIRC). Hal ini 

didukung oleh pendapat Suyitno (2004: 13) bahwa kelebihan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition  (CIRC) yaitu melatih siswa untuk dapat 

bekerjasama dengan orang lain, siswa dapat memberikan tanggapannya secara 

bebas, serta melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya.  

Metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa karena 
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dengan menerapkan metode pembelajaran ini siswa akan termotivasi untuk 

bersaing dalam mengerjakan soal dalam mencapai prestasi yang paling  baik, 

lebih mampu bekerjasama dengan baik dan menumbuhkan keberanian untuk 

memberikan tanggapannya secara bebas. Metode pembelajaran ini juga melatih 

siswa untuk mengemukakan pendapatnya disaat proses belajar mengajar 

berlangsung sehingga siswa tidak pasif dalam mengikuti pembelajaran dan 

tercapai semua tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Berdasarkan data penelitian tersebut mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa melalui metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

pada siswa kelas VII A semester genap SMP Negeri 2 Mojosongo.  

Penerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan 

komunikasi matematika pada materi persegi panjang dan persegi dengan 

menerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan komunikasi 

matematika yaitu: 1) kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok mengalami 

peningkatan. Sebelum adanya tindakan sebanyak 5 siswa (17,86 %), pada putaran 

I sebanyak 10 siswa (37,03 %), pada putaran II sebanyak 16 siswa (57,14 %), dan 

pada putaran III sebanyak 21 siswa (75 %).  2) kemampuan siswa mengerjakan 

soal mengalami peningkatan. Sebelum adanya tindakan sebanyak 10 siswa (35,71 

%), pada putaran I sebanyak 12 siswa (44,44 %), pada putaran II sebanyak 17 

siswa (60,71 %), dan pada putaran III sebanyak 22 siswa (78,57 %). 3) 

kemampuan komunikasi matematika siswa dalam memberikan tanggapan 

(keberanian mengajukan ide) mengalami peningkatan. Sebelum adanya tindakan 

sebanyak 6 siswa (21,43 %), pada putaran I sebanyak 9 siswa (33,33 %), pada 

putaran II sebanyak 14 siswa (50 %), dan pada putaran III sebanyak 20 siswa 

(71,43 %). 
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Penerapan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam kegiatan pembelajaran akan menambah variasi model 

pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) juga dapat membantu terciptanya kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa dan mengurangi dominasi guru dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Kesimpulan pertama memberikan implikasi bahwa melalui penerapan 

metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Faktor yang dapat 

mendukung peningkatan kemampuan komunikasi matematika antara lain: 

kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok, kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal, kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan (keberanian 

mengajukan ide).  

Kesimpulan kedua memberikan implikasi bahwa penerapan metode 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam 

kegiatan pembelajaran dapat menarik perhatian siswa dan membuat siswa lebih 

bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu kegiatan pembelajaran 

dapat berpusat pada siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam upaya 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika melalui penerapan metode 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 

diajukan sejumlah saran sebagai kepada: 1) Guru matematika, diharapkan guru 

matematika menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, 

misalkan menggunakan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC), sebagai alternatif lain agar kemampuan komunikasi 

matematika lebih meningkat dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru 

matematika hendaknya memberikan perhatian dan bimbingan secara 

menyeluruh, bersikap lebih ramah, dan selalu memberikan dorongan positif 
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kepada siswa agar siswa tidak merasa takut untuk bertanya, mengemukakan ide 

dan dugaan, dan siswa lebih berani dan percaya diri dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. Guru hendaknya lebih memusatkan kegiatan pembelajaran pada 

siswa. Guru tidak mendominasi kegiatan pembelajaran dan hanya bersikap 

sebagai fasilitator. Hal tersebut dalam artian guru harus selalu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berbuat hal yang bermanfaat dalam proses 

pembelajaran. Misalnya, kesempatan untuk berfikir, mengerjakan latihan, 

bertanya, mengemukakan ide, atau bahkan membuat soal sendiri dan membuat 

penyelesaiannya. 2) Terhadap Peneliti Berikutnya, berdasarkan hasil penelitian 

bahwa kemampuan komunikasi matematika dapat meningkat dengan penerapan 

metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

diharapkan peneliti selanjutnya menerapkan metode lain, misalnya penerapan 

metode Open Ended untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

siswa maupun permasalahan-permasalahan lain yang muncul dalam 

pembelajaran matematika. 
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