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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya, baik potensi fisik maupun potensi psikis 

sehingga mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi di dunia ini. 

Pendidikan tidak akan luput dari peserta didik dan pendidik. Upaya pemberian 

pendidikan bagi peserta didik merupakan tugas bagi pendidik melalui suatu proses 

pembelajaran. Menurut Trianto (2013: 17) pembelajaran adalah suatu interaksi dua 

arah antara guru dan siswa, dimana antara guru dan siswa terjadi komunikasi yang 

intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya 

pembelajaran hanya upaya dari guru untuk membantu siswa dalam belajar. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 

2003: 2). Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

kemampuan komunikasi dan aktivitas belajar. Komunikasi merupakan salah satu 

aspek dalam proses belajar yang harus dikembangkan. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

bahwa kemampuan komunikasi merupakan salah satu standar kompetensi lulusan 

pada dimensi keterampilan bagi siswa sekolah dasar sampai menengah. 

Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih dan 

didalamnya terjadi pertukaran informasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

(Majid 2014: 285). Kemampuan komunikasi dibutuhkan seorang siswa dalam 

belajar matematika, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan simbol, table, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental, dua aktivitas itu harus selalu berkaitan dalam kegiatan belajar
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sehingga tercipta belajar yang optimal. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa tetapi juga menciptakan 

suasana yang dapat membawa siswa aktif dalam belajar. Pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru yang 

ditunjukkan dengan hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar yang baik, tidak 

terlepas dari aktivitas belajar yang optimal, dan sebaliknya hasil belajar yang 

kurang, tidak lepas dari aktivitas belajar yang kurang optimal. Hasil belajar tentu 

dapat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pemilihan 

metode pembelajaran yang kurang tepat dapat berpengaruh pada kemampuan 

komunikasi dan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di kelas VIII E SMP 

Negeri 2 Colomadu yang berjumlah 34 siswa dan wawancara dengan guru 

matematika SMP Negeri 2 Colomadu menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi dan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran kurang. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator kemampuan komunikasi sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Indikator Kemampuan Komunikasi 

No Indikator Banyak Siswa 

1. Kemampuan menyatakan ide-ide matematika 

melalui tulisan 

11 siswa (32.35%) 

2. Kemampuan menyampaikan ide-ide 

matematika melalui lisan 

8 siswa (23.53%) 

3. Kemampuan menyatakan ide-ide matematika 

ke dalam bentuk table, diagram, grafik, simbol, 

atau model matematika 

4 siswa (11.76%) 

 

Sedangkan pada aktivitas siswa menunjukan siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :  

Tabel 1.2 Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Banyak Siswa 

1. Aktif bertanya 5 siswa (14.7%) 

2. Aktif menjawab pertanyaan 12 siswa (35.3%) 

3. Aktif pada saat kerja kelompok 15 siswa (44.12%) 
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Rendahnya kemampuan komunikasi dan aktivitas belajar siswa karena 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Colomadu masih menggunakan 

metode konvensional dan belum berpusat pada siswa. Siswa terkesan bosan karena 

kurang variatif dan monoton dalam proses pembelajaran matematika. Siswa yang 

bosan cenderung mengantuk dan tidak memperhatikan guru ketika menerangkan 

materi pelajaran. Selain itu siswa masih pasif dalam berkomunikasi, siswa 

cenderung malas menulis, menggambar dan dalam kegiatan diskusi hanya sedikit 

siswa yang aktif. Oleh karena itu guru perlu menerapkan model pembelajaran yang 

variatif yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar.  

Dalam proses pembelajaran matematika yang dapat diterapkan oleh guru 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan aktivitas belajar salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC memadukan 

antara kemampuan siswa membaca dan menuliskan kembali dengan susunan yang 

tepat. Membaca dalam hal ini bukan sekedar melafalkan kata demi kata, melainkan 

harus mampu memahami ide, mengamati data yang tersirat, mengaitkan informasi 

dan menalar masalah yang ada. CIRC juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengkomunikasikan ide dalam kelompoknya baik secara lisan maupun 

tulisan. Tujuan utama CIRC adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk 

membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat 

diaplikasikan secara luas (Salvin 2010: 203). 

Hosnan (2014: 259) Model pembelajaran CIRC dibagi menjadi beberapa 

fase yaitu: 1) Orientasi: guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan, 2) 

Organisasi: Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok secara heterogen, 

menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan tugas yang harus diselesaiakn serta 

membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan dibahas kepada siswa, 3) 

Pengenalan konsep: Mengenalkan suatu konsep baru yang mengacu pada hasil 

penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini didapat dari keterangan guru, buku 

paket, film, kliping, dan media lainnya, 4) Publikasi: Siswa mengkomunikasikan 

hasil temuannya, membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas, baik 
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dalam kelompok maupun di depan kelas, 5) Penguatan dan refleksi: Guru 

memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari. Menurut 

Kurniasih (2015: 91) keuntungan dari model pembelajaran CIRC adalah 1) 

Menumbuhkan keterampilan berfikir, 2) Menumbuhkan motivasi belajar, 3) 

Menumbuhkan interaksi sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi dan peduli 

terhadap gagasan orang lain, 4) Kegiatan belajar lebih bermakna dan hasil belajar 

akan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Komunikasi dan Aktivitas Belajar 

Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe CIRC di kelas 

VIII E semester gasal SMP Negeri 2 Colomadu tahun 2017/2018. 

b. Adakah peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe CIRC di kelas VIII E semester 

gasal SMP Negeri 2 Colomadu tahun 2017/2018. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kemampuan komunikasi siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe CIRC di kelas VIII E semester 

gasal SMP Negeri 2 Colomadu tahun 2017/2018. 

b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe CIRC di kelas VIII E semester gasal 

SMP Negeri 2 Colomadu tahun 2017/2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran 

matematika, utamanya pada peningkatan kemampuan komunikasi dan 

aktivitas belajar siswa melalui Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe CIRC. 

 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa  

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

bervariasi, menarik, komunikatif, aktif dan efektif dalam pembelajaran 

matematika. 

b) Bagi Guru 

Memberikan masukkan kepada guru atau calon guru matematika dalam 

menentukan model pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam 

pembelajaran matematika. 

c) Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, 

kualitas guru, dan kualitas sekolah serta menciptakan suasana belajar 

matematika yang menarik dan efektif. 


