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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil belajar dalam matematika merupakan hal yang penting bagi 

ketercapaian dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa harus mampu berpikir logis 

dan  mampu menyelesaikan masalah pada soal matematika. Mereka harus 

menguasai berbagai keterampilan dengan berpikir kritis untuk mengembangkan 

keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Matematika adalah salah 

satu dari semua mata pelajaran yang berperan penting dalam pengetahuan IPTEK. 

Matematika tidak akan bisa lepas sebagai alat bantu kehidupan manusia dalam 

sehari-hari (Heruman, 2007: 79). Ilmu matematika juga disebut sebagai ilmu yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya mata 

pelajaran matematika dianggap mata pelajaran yang menakutkan. Pelajaran 

matematika dianggap mata pelajaran yang  sulit bagi siswa. Sehingga hasil belajar 

yang diharapkan belum maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sebenarnya. 

Hasil Ujian Nasional (UN) dari berbagai mata pelajaran yang diujikan, yang 

paling mendapat sorotan adalah mata pelajaran matematika. Matematika 

merupakan ilmu dasar dari berbagai ilmu lain. Berdasarkan informasi pada tahun 

pelajaran 2012/2013 hasil UN SD/MI yang mendapatkan nilai UN mata pelajaran 

matematika diperoleh nilai sangat rendah yaitu 1,50. Disamping itu nilai dengan 

sempurna yaitu 10,00 dalam UN juga bisa didapatkan oleh siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil UN mata pelajaran matematika antara nilai terendah 
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dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa SD ada kesenjangan pengetahuan 

yang dimiliki oleh siswa (Wulansari, 2012: 115). 

Hasil belajar tersebut tidak bisa lepas dari peran guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. Metode, model dan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa. Sehingga kemampuan guru dalam proses pembelajaran  

harus semakin luas dan mengarah kepada peningkatan hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa. Dengan mewujudkan siswa yang aktif maka perlu adanya aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar ini dapat terwujud jika siswa dihadapkan pada masalah. 

Setiap siswa yang menyelesaikan masalah akan mendapat suatu perubahan atau 

pengalaman belajar dalam aktivitas belajar (Darmiyati, 2011: 135). 

Permasalahan yang diambil dari kehidupan anak-anak akan lebih mudah 

dipahami oleh anak, karena lebih nyata terjadi dan bisa diketahui dalam 

kehidupannya. Sebaliknya jika masalah itu masih asing pada pandangan anak, maka 

anak akan kesulitan untuk memahami permasalahannya. Apabila anak untuk 

memahami masalah sudah mengalami kesulitan, maka untuk mencari 

penyelesainnya dari masalah tersebut akan mengalami kesulitan juga (Pitadjeng, 

2015: 28). Dalam pembelajaran terdapat dua macam pemecahan masalah, yaitu 

pemecahan masalah pada soal non-cerita dan pemecahan masalah pada soal cerita. 

Berdasarkan pengalaman siswa menyatakan penyelesaian soal cerita lebih sulit 

dibanding dengan soal non-cerita. Oleh karena itu, guru harus mampu melakukan 

perubahan cara pengajarannya untuk memperbaiki hasil belajar siswa.  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena 

beberapa faktor, antara lain bahwa dalam pembelajaran guru lebih berperan sebagai 
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subjek pembelajaran (teaching center) dan siswa sebagai objeknnya. Akibatnya 

banyak siswa yang belum memahami begitu rinci dan detail. Jika masalah tersebut 

belum dapat teratasi, maka tujuan pembelajaran belum dapat tercapai seperti yang 

diharapkan. Selain itu masih banyaknya siswa yang menganggap bahwa materi 

dalam pelajaran matematika masih sangat sulit untuk diterima dalam pengetahuan 

siswa. 

Soal cerita adalah soal yang menceritakan dan mengaitkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Soal cerita biasanya diletakkan pada tiap akhir pokok bahasan materi. 

Sebagai contoh dalam materi perkalian diakhiri dengan soal cerita yang melibatkan 

operasi penjumlahan, dan dalam materi pembagian diakhiri dengan soal cerita yang 

melibatkan operasi pengurangan. Demikian juga dengan soal-soal lainnya yang 

akan disajikan dalam bentuk soal cerita matematika tentu akan melibatkan operasi 

perhitungan sesuai dengan materi yang diberikan. 

Hal ini juga terjadi pada siswa kelas 2 SDN Jatimulyo 1 Malang pada saat 

observasi  awal dilakukan. Hasil ulangan matematika dalam bentuk soal cerita 

masih rendah. 15 siswa dari 23 siswa mendapat nilai dibawah KKM 75 dengan 

frekuensi nilai 45-68 dan siswa lainnya rata-rata mendapat nilai 82. Siswa 

cenderung binggung dan tidak mengerti apabila soal sudah disajikan dalam soal 

cerita, hal ini paling banyak disebabkan karena siswa kurang mengerti dan kurang 

memahami makna yang ada di dalam soal. Siswa kurang memahami makna setiap 

kalimat yang ada dan kurang mampu menyimpulkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal tersebut. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran materi soal cerita perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk kualitas 
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hasil pembelajaran melalui model CIRC (Cooperative Intergrated Reading and 

Composition).  

Model CIRC adalah salah satu tipe dari model pembelajaran Cooperative 

Learning, Model CIRC biasanya banyak digunakan dalam pembelajaran bahasa, 

namun model ini juga dapat digunakan dalam mata pelajaran lainnya yang terkait 

soal cerita atau soal pemecahan masalah. Tujuan utama dari model CIRC adalah 

dengan berkelompok siswa akan lebih mudah mempelajari materi dan saling 

berdiskusi memahami bacaan yang dapat diartikan secara luas (Rusman, 2011: 

109). Dalam proses pembelajaran dikelas, guru dapat memberikan permasalahan 

dalam bentuk soal cerita yang sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian siswa 

bekerja sama, membaca persoalan bersama, menemukan ide, dan saling memberi 

tanggapan. Dengan demikian model pembelajaran yang tepat dalam penyelesaian 

soal cerita adalah pembelajaran melalui model CIRC. Melalui model pembelajaran 

ini siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan dengan baik. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, peneliti mengambil penelitian 

uji pengaruh terhadap hasil belajar siswa antara sebelum dan setelah menggunakan 

model CIRC  untuk mengetahui pengaruh pembelajaran yang akan dilakukan. Maka 

peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran 

Model CIRC Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mengerjakan Soal Cerita 

Matematika di SDN Jatimulyo 1 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu “Bagaimana pengaruh 

pembelajaran model CIRC terhadap hasil belajar soal cerita matematika siswa kelas 

2 di SDN Jatimulyo 1 Malang ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

pembelajaran model CIRC terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SDN Jatimulyo 1 

Malang”. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian harus ada manfaat yang nyata. Oleh karena itu manfaat 

penelitian ini dikelompokan menjadi dua yaitu : 

1. Manfaat secara Teoritis : 

a. Memberikan masukan dan informasi dalam meningkatkan hasil belajar  pada mata 

pelajaran matematika kelas 2 SDN Jatimulyo 1 Malang. 

b. Secara khusus penelitian ini memberikan strategi pembelajaran khususnya tipe 

CIRC yang mementingkan proses untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik 

secara optimal. 

c. Mengetahui pengaruh model CIRC terhadap pembelajaran yang diberikan dan bisa 

untuk contoh pembelajaran yang dapat dilaksanakan di lapangan. 

2. Manfaat secara Praktis : 

Agar dapat menjadi pendorong dan masukan untuk selalu melakukan proses 

pembelajaran yang lebih baik lagi, dan dapat menambah pengalaman dengan 

mengembangkan model – model pembelajaran yang inovatif serta meningkatkan 

keterampilan guru untuk mengatasi kesulitan pembelajaran. Sehingga tercipta suatu 
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proses pembelajaran siswa yang aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran serta 

dapat membantu perkembangan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih 

baik dan optimal.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, berikut 

dijelaskan tentang maksud yang terkandung dalam variabel judul penelitian sebagai 

berikut : 

1. Penyelesaian soal cerita matematika yaitu kemampuan pengetahuan siswa dalam 

membaca, menafsirkan, dan menyelesaikan soal cerita 

2. Hasil belajar menyelesaikan soal cerita adalah kemampuan siswa dalam hal 

membaca, menafsirkan soal, dan menyelesaikan soal cerita.  

3. Ketercapaian nilai siswa hanya diukur dari nilai pengetahuan saja yang diperoleh 

dari hasil tes postest dan pretest. 

4. Model CIRC adalah suatu konsep pembelajaran yang digunakan dalam pemecahan 

suatu masalah di dalam soal cerita. 

5. Pengaruh dapat diartikan sebagai perubahan atau perbedaan yang lebih baik dari 

kondisi awal ke ke kondisi akhir yang timbul dari pelaksanaan sesuatu.  

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menegaskan 

pengertian atau makna istilah suatu permasalahan yang akan diteliti. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 
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dan psikomotorik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. 

2. Soal cerita adalah soal matematika yang diberikan atau dinyatakan dengan kata-

kata atau kalimat-kalimat yang sudah disusun dalam bentuk cerita dengan

mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari ( Harmini dkk, 2011: 193).

3. Menurut KBBI, matematika adalah ilmu tentang bilangan angka, hubungan antara

bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan di penyelesaian masalah mengenai

bilangan secara berifikir logis dan kritis.

4. Model CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition) adalah model

pembelajaran yang berfokus pada saling menilai, saling merevisi kemampuan

membaca, menulis, dan tata bahasa. Baik secara tertulis maupun lisan dalam

kelompoknya masing-masing (Rucitra, 2008: 157).


