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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

diajarkan pada pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dalam 

pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama dijelaskan tujuan pengajaran matematika pada pendidikan 

dasar (Depdiknas, 2006:8) antara lain agar siswa memahami konsep 

matematika secara luwes, akurat, efisien, dan tepat serta memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin 

tahu atau kritis, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya sendiri dalam pemecahan masalah. 

Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan pemahaman konsep yang 

baik sebagai dasar untuk pengembangan materi lebih lanjut. Suatu konsep akan 

mudah difahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui 

prosedur dan langkah-langkah yang tepat , jelas dan menarik. Pemahaman 

konsep menjadi syarat penting untuk mempelajari materi yang selanjutnya, 

ketika konsep telah dikuasai maka bila di berikan soal yang berbeda maka akan 

bisa menyelesaikan permasalahan matematika karena sudah paham akan 

konsepnya. 

Setelah peneliti  melakukan observasi pendahuluan  di kelas  VIII B 

SMP Negeri 2 Sine ditemukan permasalahan rendahnya pemahaman konsep 

matematika siswa,dilihat dari banyaknya siswa yang :1).Mampu menyatakan 
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ulang sebuah konsep sebesar 32%, 2). Memberikan contoh dan non contoh suatu 

konsep sebesar 36%, 3).Menyajikan konsep dalam  bentuk representatif 

matematis sebesar 24%, 4).Menerapkan konsep secara tepat sebesar 20%. 

Penyebab rendahnya pemahaman konsep matematika yaitu: 1) 

Kurangnya kesadaran dan keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan 

kepada guru bila belum paham akan materi yang disampaikan. 2) Siswa tidak 

memperhatikan guru pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran, 3) 

Kebosanan siswa, karena dalam pembelajaran hanya diposisikan sebagai 

pendengar dan siswa tidak berperan aktif dalam KBM, 4)Guru masih kurang 

optimal dalam memanfaatkan strategi pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pembelajaran 

matematika harus digunakan variasi model pembelajaran yang tentunya sesuai, 

salah satu model pembelajaran yang dianggap sesuai yaitu penerapan    

pembelajarana Cooperative Learning tipe CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composation) 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan sekedar belajar kelompok. 

Unsur-unsur dasar pembelajaran  kooperatif  menurut Roger dan David 

Johnson (dalam suprijono, 2009:58) mengatakan bahwa lima unsur dalam  

model pembelajara koooperatif yang harus diterapkan (1) positif 

interdependence (saling ketergantungan positif); (2) personal responsibility 

(tanggung jawb perseorangan); (3) face to face promotive interaction (interaksi 

promotif); (4) interpersonal skill (komunikasi antar anggota); (5) group 

prossesing (pemrosesan kelompok). 
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 Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah Cooperative 

Learning tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composation) 

Kegiatan pokok dalam CIRC yakni; (1) Salah satu anggota kelompok membaca 

atau beberapa anggota saling membaca, (2) Membuat prediksi atau 

menafsirkan atas isi soal, (3) Saling membuat ikhtisar atau menemukan 

rencana penyelesaian soal (4) Menuliskan penyelesaian secara urut 

(menuliskan urutan komposisi penyelesaiannya), dan, (5) Saling merevisi dan 

mengedit pekerjaan atau penyelesaian. (dalam Suprijono, 2009:58) 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk  melakukan 

penelitian dengan menerapkan Cooperative Learning tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composation) untuk  meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba  merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah penerapan Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated 

and Reading Composition(CIRC) dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika kelas VIII B semester ganjil SMP N 2 Sine Tahun 2014/2015?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 2 Sine Tahun 2014/2015. 

2. Tujuan Khusus 
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Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa melalui 

penerapan Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated and Reading 

Composation(CIRC) kelas VIII B SMP Negeri 2 Sine Tahun 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian  yang diharapkan dari penelitian  ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada 

pembelajaran matematika, khususnya pada peningkatan pemahaman 

konsep matematika siswa  melalui penerapan Cooperative Integrated and 

Reading Learning Composition(CIRC). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa : 

Diharapkan dapat meningkatan pemahaman konsep matematika siswa 

kelas VIII B SMP Negeri 2 Sine. 

b. Bagi Guru 

Adanya inovasi model pembelajaran  oleh guru  pada penerapan 

Cooperative Learning  tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composation) untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa dalam belajar matematika. 

c. Bagi Sekolah (SMP N 2 Sine) 

Diharapkan dapat mengurangi adanya siswa yang belum tuntas dalam 

materi yang disebabkan  oleh rendahnya nilai matematika sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kinerja guru serta mutu sekolah. 


