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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Matematika pada hakikatnya adalah suatu konsep yang abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan, dan pola yang deduktif (Heruman, 2007:43). 

Pelajaran matematika adalah salah satu hal yang utama untuk dipelajari. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang cepat mengalami perkembangan, 

hal ini terbukti dengan makin banyaknya kegiatan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu soal yang rumit dalam matematika adalah soal cerita. 

Menurut  Raharjo dan Astuti (2011:8)  bahwa  bahwa  soal  cerita  yang  terdapat  

dalam  matematika  merupakan persoalan terkait  dengan  permasalahan dalam  

kehidupan  sehari-hari, dan penyelesaiannya menggunakan  kalimat  matematika. 

Yang memuat operasi hitung bilangan pecahan.  

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas IV SDN 02 Mojo 

Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang tanggal 12 maret 2016 dalam proses 

pembelajaran masih terdapat siswa yang belum aktif dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Beberapa siswa masih saling berbicara sendiri dengan teman 

sebangku, kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat pekerjaannya 

maupun tugas yang diberikan oleh guru. Adapun hasil wawancara dengan guru 

kelas nilai ulangan siswa yang belum memenuhi KKM yaitu 6,5 terdapat 55% dan 

siswa yang memenuhi nilai KKM terdapat 45% dari 20 jumlah keseluruhan siswa 

kelas IV SDN 02 Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Nilai rata-rata  
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yang  diperoleh siswa saat melakukan studi pendahuluan berupa soal-soal yang 

berkaitan dengan soal cerita bilangan pecahan diperoleh hasil rata-rata yaitu 5,43. 

Dalam proses pembelajaran sebelumnya guru lebih suka menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Hal ini mengakibatkan siswa masih kurang 

aktif dalam mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

khususnya menyelesaikan soal cerita. Siswa dalam mengerjakan soal cerita 

bilangan pecahan cenderung langsung mengerjakan penghitungannya dan tidak 

terlebih dahulu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal cerita 

bilangan pecahan. Keterampilan menyelesaikan soal cerita dibutuhkan metode 

atau model pembelajaran yang dapat mengajak siswa aktif dan memiliki minat 

dalam belajar Salah satu model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan 

keterampilan menyelesaikan soal cerita yaitu CIRC.  

“Manfaat model CIRC yaitu sebagai berikut. 1.Untuk meningkatkan 
keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 2. 
Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 3. Siswa termotivasi pada hasil 
secara teliti, karena bekerja dalam kelompok. 4. Para siswa dapat memahami 
makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. 5. Membantu siswa yang 
lemah. 6. Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal 
yang berbentuk pemecahan masalah. 7. Pengalaman dan kegiatan belajar anak 
didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. 8. Seluruh 
kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar anak 
didik akan dapat bertahan lebih lama. 9. Membangkitkan motivasi belajar, 
memperluas wawasan dan aspirasi guru dalam kegiatan yang dipilih sesuai 
dengan dan bertolak dari minat siswa dan kebutuhan anak. 10. Membangkitkan 
motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi guru dalam mengajar” 
(Saifulloh, 2003). 

Model pembelajaran CIRC menurut Slavin dalam Suyitno (2005: 3-5) 

memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut sebagai berikut: 1. 

Teams, 2. Placement test, 3. Student creative, 4. Team study, 5. Team scorer and 

team recognition, 6. Teaching group, 7. Facts test, 8. Whole-class units. Dalam 

pembelajaran CIRC setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 
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Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu 

konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman 

belajar yang sama. Proses pembelajaran ini mendidik siswa berinteraksi sosial 

dengan lingkungan. Sehingga model pembelajaran CIRC tersebut sesuai dengan 

pembelajaran yang bertujuan untuk melatih siswa meningkatkan keterampilannya 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

Model pembelajaran CIRC sudah terbukti mampu meningkatkan 

keterampilan siswa. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Atik Yuliana dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe CIRC 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 13 Malang”. Kondisi awal siswa kelas 

VII SMP Negeri 13 Malang siswa mendapat nilai diatas KKM sebanyak 10 siswa 

(25,64 %) sedangkan siswa yang dibawah KKM sebanyak 29 siswa (74,31%). 

Setelah diberi perlakuan di kelas tersebut mengalami peningkatan hasil belajar 

yaitu siklus I yang mendapat skor total indikator  > 9 ada 18 siswa dari 38 siswa 

dan hasil presentasinya 47,37% dan pada siklus II yang mendapat skor total 

indikator  > 9 ada 34 siswa dari 38 siswa dan hasil presentasinya 89,47%. 

Selain penelitian di atas terdapat juga penelitian lain yang dilakukan 

oleh Syaeful Anwar dengan judul “Penerapan Pembelajaran Cooperative Tipe 

CIRC untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa kelas VII D Semester 

Genap di SMP 18 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Segi Empat”. Kondisi awal siswa kelas VII D 

yang mendapat nilai dibawah 6,5 ada 62,5% sedangkan hasil pretest yang 

dilakukan rata-rata kelas 57,8%. Setelah diberikan perlakuan terjadi peningkatan 
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dikelas tersebut yaitu siklus I rata-rata nilai tes pertama 82,12 dengan banyaknya 

77,5% siswa yang tuntas dan siswa yang tidak tuntas 22,5% dan pada siklus II 

rata-rata nilai tes pertama 83,87 dengan banyaknya 90% siswa yang tuntas dan 

siswa yang tidak tuntas 10% dan di lanjutkan dengan siklus III dengan hasil rata-

rata nilai tes pertama 85,37 dengan banyaknya 95 % siswa yang tuntas dan siswa 

yang tidak tuntas 5%.  

Untuk  dapat  memberikan  hasil  yang diharapkan  yaitu  

meningkatkan  keterampilan menyelesaikan soal cerita bilangan pecahan,  peneliti 

tertarik untuk meneliti. “Penerapan Model CIRC Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menyelesaikan Soal Cerita Penjumlahan Dan Pengurangan 

Bilangan Pecahan Siswa Kelas IV di SDN 02 Mojo Kecamatan Padang 

Kabupaten Lumajang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran model CIRC untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan?  

2. Bagaimana peningkatan keterampilan siswa kelas IV dalam menyelesaikan 

soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan 

menggunakan model CIRC?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan pembelajaran model CIRC untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan.  
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2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa kelas IV dalam  

menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

dengan menggunakan model CIRC. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan 

dan pengurangan bilangan pecahan dan dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe CIRC. 

2. Bagi Guru 

Sebagai pengetahuan dengan model pembelajaran CIRC untuk meningkatkan 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

3. Bagi Peneliti 

Melaksanakan penelitian model CIRC untuk menambah wawasan tentang 

model pembelajaran dan bekal mengajar, mengetahui langsung kondisi 

pembelajaran matematika di kelas tinggi dan sebagai pertimbangan di kelas 

rendah. 

1.5  Batasan Masalah  

Penelitian dilakukan kelas IV SDN 02 Mojo Kecamatan Padang Kabupaten 

Lumajang. Penelitian dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran CIRC. 

Penelitian ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

soal cerita materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 
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1.6  Definisi Istilah  

1. Model CIRC (Cooperative Integrated Reading Compotiton) merupakan 

pembelajaran terpadu membaca dan menulis secara kooperatif kelompok. 

2. Keterampilan merupakan kecakapan atau kemampuan untuk menyelesaikan  

suatu tugas.  

3. Bilangan Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari atas dua angka, yakni 

pembilang dan angka pembagi atau penyebut dengan bentuk  
 
 dan b ≠ 0 

dimana a sebagai pembilang dan b sebagai penyebut. 
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