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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN CIRC DITINJAU DARI
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 8
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016-2017)

Oleh

SYAIFUL ANWAR

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembela-

jaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ditinjau dari ke-

mampuan komunikasi matematis siswa. Desain yang digunakan adalah posttest

only control design dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII SMP

Negeri 8 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini

adalah siswa kelas VIII-G sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII-H

sebagai kelas kontrol yang dipilih dengan teknik purpossive random sampling.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan pem-

belajaran CIRC tidak efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis

siswa, namun kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran

CIRC lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pem-

belajaran konvensional.

Kata kunci: efektivitas, pembelajaran CIRC, komunikasi matematis
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter bangsa, karena 

pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri setiap manusia. 

Demikian pentingnya pendidikan sehingga pemerintah Indonesia membuat aturan 

hak dan kewajiban bagi warga negaranya dalam memperoleh pendidikan. Hal 

tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional. 

 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran 

tersebut maka di sekolah-sekolah dilakukan proses pembelajaran berbagai bidang 

studi salah satunya adalah pelajaran matematika. 
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Menurut Soedjadi (2000: 13) karakteristik dari matematika ialah memiliki objek 

kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir dedukatif, memiliki 

simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten 

dalam sistemnya. Pembelajaran matematika berperan penting dalam membangun 

dan memajukan daya pikir siswa yang tercermin melalui kemampuan berpikir 

kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif dalam memecahkan suatu 

permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain, maupun di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan pembelajaran matematika baik yang dirumuskan dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) maupun kurikulum nasional 

Indonesia (Depdiknas, 2016) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami konsep 

matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, salah satu aspek yang 

harus dimiliki oleh siswa adalah komunikasi. 

 

Kemampuan komunikasi matematis sangat dibutuhkan siswa untuk mengungkap-

kan ide-ide atau pemikirannya atau mengekspresikan konsep-konsep yang 

dimilikinya untuk memecahkan masalah matematis. Mengingatkan pentingnya 

kemampuan komunikasi matematis tersebut seharusnya seorang guru dapat 

membangun kemampuan komunikasi matematis siswanya. Fathurrohman (2014: 

41) mengungkapkan terdapat minimal lima unsur yang harus dikembangkan 
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dalam upaya membangun komunikasi yang efektif yaitu respek, empati, audible, 

bermakna, dan rendah hati. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, berbagai 

metode dapat digunakan oleh guru, tetapi tanpa komunikasi yang baik, hasil 

belajar siswa juga kurang optimal. 

 

Tujuan pembelajaran matematika di Indonesia belum tercapai dengan baik karena 

kemampuan matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat 

pada hasil survey Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 

2013, Indonesia hanya menduduki rangking 64 dari 65 peserta (OECD, 2013). 

Demikian pula pada hasil survei The Trend International Mathematics and 

Science Study  (TIMSS) pada tahun 2011, Indonesia berada di urutan ke-38 

dengan skor 386 dari 42 negara. Skor ini turun 11 poin dari penilaian tahun 2007 

(Napitupulu, 2012).Hasil PISA dan TIMSS yang rendah tersebut tentunya 

disebabkan oleh banyak faktor. (Wardhani dkk, 2011: 1) menyatakan salah satu 

faktor penyebabnya adalah siswa Indonesia pada umumnya belum mampu 

menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal pada TIMMS 

dan PISA yang substansinya konsteksual, menuntut penalaran, kreativitas dan 

argumentasi dalam penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa masih rendah. 

 

Fathurrohman (2014: 41) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi 

masalah rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa adalah dengan 

melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang dipakai harus 

memberikan peluang kepada siswa untuk berlatih secara mandiri atau 

berkelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam menggambarkan situasi 
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masalah, menjelaskan ide matematika dan menggunakan bahasa matematika 

secara tepat. Salah satu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

adalah pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

 

Dalam pembelajaran CIRC, siswa diarahkan untuk menemukan ide pokok dari 

sumber belajar, kemudian siswa menyusun kembali konsep matematika 

menggunakan bahasanya sendiri, siswa dilatih untuk menginterpretasikan ide-

idenya kedalam simbol matematika maupun ilustrasi gambar dengan baik. Dalam 

proses tersebut, siswa tidak bekerja secara individu tetapi siswa mendiskusikan-

nya dengan teman kelompoknya. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya didepan kelas kemudian kelompok yang lain menanggapi. 

Dengan demikian diharapkan pembelajaran CIRC efektif ditinjau dari 

kemampuan komunikasi siswa. 

 

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang masih rendah, terjadi juga di SMP 

Negeri 8 Bandarlampung. Hal ini berdasarkan wawancara oleh guru, diperoleh 

informasi bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam menyajikan model 

matematika, membaca atau menuliskan simbol matematika, dan menggambar 

grafik. Hal ini dikarenakan siswa hanya hafal dengan rumus tanpa memahami 

konsep-konsepnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa meng-

interpretasikan suatu permasalahan ke dalam model matematika yaitu berupa 

gambar maupun simbol matematika masih rendah. Selain itu, mayoritas alasan 

siswa ketika kesulitan mengerjakan soal-soal berbasis masalah yang diberikan 

adalah soalnya rumit dan sulit dipahami, padahal siswa belum mencoba untuk 

mengerjakan tetapi siswa sudah menyerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
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melakukan eksperimen menggunakan pembelajaran CIRC untuk mengetahui 

efektifitas ditinjau dari komunikasi matematis dan siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah pembelajaran CIRC efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi 

matematis siswa?” 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran CIRC ditinjau 

dari kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pendidikan 

matematika berkaitan dengan pembelajaran CIRC serta hubungannya dengan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan sebagai 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka untuk meningkat-

kan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selain itu, dapat menjadi ma-

sukan dan bahan kajian pada penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi 

1. Efektivitas pembelajaran merupakan keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila (a) persentase 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik pada 

kelas yang menggunakan pembelajaran CIRC lebih dari 60%, (b) persentase 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik 

dalam pem-belajaran CIRC lebih tinggi dibandingkan dengan persentase siswa 

yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik dalam pem-

belajaran konvensional.  

2. Pembelajaran CIRC merupakan suatu pembelajaran yang mengakomodasi 

kemampuan siswa melalui pengelompokkan heterogen. Langkah-langkah pem-

belajaran CIRC adalah (a) membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang 

siswa secara heterogen, (b) guru membagikan lembar kerja, (c) siswa 

berdiskusi mengerjakan lembar kerja, (d) presentasi hasil diskusi kelompok, 

dan (e) guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam 

mengekspresikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan pemahamannya tentang 

konsep dan proses matematika yang mereka pelajari, siswa dikategorikan me-

miliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik apabila 

mendapatkan nilai minimum 65. Kemampuan komunikasi matematis dalam 

penelitian ini dilihat melalui kemampuan siswa (a) menggambarkan situasi 
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masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, (b) 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan, dan (c) 

menggunakan bahasa matematika secara tepat. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Komunikasi matematis adalah salah satu bagian dari kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi yang dapat dikuasai siswa setelah belajar matematika. 

Sumarmo dalam Yonandi (2011: 133) menyatakan bahwa komunikasi matematis 

merupakan ketrampilan menyampaikan ide atau gagasan dalam bahasa sehari-hari 

atau dalam bahasa matematika. Hal serupa juga dikemukan oleh Izzati (2010: 

721) bahwa komunikasi matematis merupakan kemampuan menggunakan bahasa 

matematika untuk mengeksperesikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat 

dan logis.  

 

Aspek-aspek dalam kemampuan komunikasi matematis telah dikaji oleh NCTM 

(2000) dalam Principles and Standards for School Mathematics. Aspek-aspek 

kemampuan komunikasi matematis terdiri dari tiga, yaitu (1) kemampuan 

menyatakan gagasan-gagasan matematika secara lisan, tulisan, serta meng-

gambarkan secara visual, (2) kemampuan menginterprestasikan dan mengevaluasi 

gagasan-gagasan matematika baik secara lisan maupun tertulis, dan (3) kemampu-

an menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol, dan struktur-strukturnya untuk 

memodelkan situasi atau permasalahan matematika.  



9 
 

Cai, Lane dan Jacobsin dalam Fachrurazi (2011: 81) mengemukakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa 

dalam (1) menulis matematis (written text), pada kemampuan ini, siswa dituntut 

untuk dapat menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahannya secara 

matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis, (2) meng-

gambar secara matematis (drawing), pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk 

dapat melukiskan gambar, diagram dan tabel secara benar, dan (3) ekspresi 

matematis (mathematical expression), pada kemampuan ini siswa diharapkan 

mampu memodelkan permasalahan matematis atau mengekspresikan konsep 

untuk menyatakan peristiwa sehari-hari dalam model matematika, kemudian 

melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

 

Puspaningtyas (2012: 15) menyatakan bahwa indikator kemampuan komunikasi 

antara lain (1) menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah 

menggunakan gambar, bagan, tabel, dan secara aljabar (drawing), (2) menjelas-

kan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan (written text), dan (3) meng-

gunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat (mathematical expression). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini, kemampuan komunikasi 

matematis yang akan diteliti adalah kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi  

kemampuan menggambar (drawing), menulis (written texts), dan ekspresi 

matematika (mathematical expression) dengan indikator sebagai berikut: 

a. Menggambarkan situasi dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan. 

c. Menggunakan bahasa matematika secara tepat. 
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2. Pembelajaran CIRC 

 

Pembelajaran CIRC merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, dimana siswa 

dikelompokkan dalam kelompok kecil secara heterogen, kemudian guru 

memberikan materi untuk dipahami dan kemudian siswa secara kooperatif 

mengkomposisikan ulang materi yang telah merka pahami. Dengan pembelajaran 

kooperatif diharapkan siswa dapat belajar berkoordinasi sehingga meningkatkan 

kemampuan komunikasinya. 

 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dikembangkan setelah 

konvensional dengan tujuan lebih mengoptimalkan hasil belajar. Jihad dan 

Suyanto (2013: 142) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative 

learning merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran CIRC menempatkan siswa 

dalam satu kelompok secara heterogen diharapkan siswa aktif berinteraksi dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Pembelajaran CIRC merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok 

yang setiap anggotanya saling membantu dan mendorong anggota yang lain aktif 

dalam belajar. Roger dkk dalam Huda (2015: 29) menyatakan pembelajaran 

kooperatif merupakan aktifitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan dari perubahan informasi antara 

kelompok-kelompok pembelajar yang di setiap pembelajaran bertanggung jawab 

atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-nggota yang lain. 
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Pembelajaran CIRC mengutamakan keaktifan siswa berinteraksi untuk memecah-

kan tugas pembelajaran demi tujuan bersama. Parker dalam Huda (2015: 29) 

mendefinisikan kelompok kecil kooperatif sebagai usaha pembelajaran dimana 

siswa-siswa berinteraksi aktif dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 

pembelajaran demi mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif mengacu 

pada metode dimana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama, dalam hal ini tujuan pembelajaran itu sendiri. 

 

Tukiran (2011: 112) menerangkan langkah-langkah pembelajaran CIRC sebagai 

berikut :  

1. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang yang dibagi 

secara heterogen. 

2. Guru memberikan wacana atau permasalah sesuai dengan topik 

pembelajaran.  

3. Siswa bekerjasama dalam kelompok, salah satu siswa dari beberapa 

kelompok membacakan dan menemukan ide untuk menyelesaikan masalah 

dan memberi tanggapan terhadap masalah dan ditulis pada lembar kerja.  

4. Mempresentasikan hasil kerja kelompok.  

5. Guru membuat kesimpulan bersama.  

6. Penutup.  

 

Suyitno (2004: 3-4) pembelajaran CIRC memiliki delapan komponen. Kedelapan 

komponen tersebut antara lain  

1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa  

2. Placement test, pembagian kelompok berdasarkan nilai tes yang diperoleh dari 

nilai rapor agar guru mengetahui kemampuan siswa.  

3. Student creative, kreatifitas siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru.  

4. Team study, yaitu tahapan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok, guru memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.  
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5. Team scorer and team recognition, yaitu pemberian penghargaan terhadap 

keberhasilan.  

6. Teaching group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru. 

7. Facts test, yaitu pelaksanaan tes atau ulangan berdasarkan fakta yang diper-

oleh. 

8. Whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir waktu 

pembelajaran.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran CIRC me-

rupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan mengutamakan 

keaktifan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. 

Dengan tahapan (1) membentuk kelompok heterogen beranggota 4-5, (2) guru 

memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran, (3) siswa bekerjasama 

saling menemukan ide, (4) mempresentasikan hasil kelompok, (5) siswa bersama 

guru membuat kesimpulan 

 

3. Efektivitas Pembelajaran 

 

Hamalik (2001: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan 

belajar ini diharapkan dapat melatih ketajaman berpikir siswa dan memberikan 

peluang bagi mereka untuk menuangkan gagasan/idenya. Sementara itu, menurut 

Djamarah dan Zain (2010: 76), efektivitas metode pembelajaran dapat terjadi bila 

ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah 

diprogramkan dalam satuan pelajaran sebagai persiapan tertulis. Jadi, yang 
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dimaksud dengan efektivitas pembelajaran adalah ketepatan pembelajaran 

sehingga membawa pengaruh baik, perubahan, dan manfaat bagi siswa serta 

mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

Menurut Sax dalam Arikunto (2006: 169), efektivitas suatu pembelajaran dapat 

diukur sekurang-kurangnya dengan tiga cara, yaitu melalui analitis, deskriptif, dan 

eksperimen. Dalam menggunakan pendekatan analitis penilai menetapkan standar 

minimum untuk menentukan kedudukan penampilan yang dikehendaki. 

Pendekatan deskriptif memberitahukan evaluator tentang tingkat penampilan 

siswa. Pendekatan ketiga, yakni pendekatan eksperimental mengukur efektivitas 

program dengan cara membandingkan keberhasilan dua kelompok, yakni 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan pendekatan eksperimental dengan kelas eksperimen adalah kelas 

yang menggunakan CIRC dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

Seperti yang dikemukakan Hamalik (2001: 171) juga mengungkapkan bahwa 

pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan aktivitas-

aktivitas belajar. Dengan adanya kesempatan untuk belajar mandiri diharapkan 

dapat membantu siswa agar lebih memahami konsep yang sedang dipelajarinya. 

 

Dalam menilai efektivitas pembelajaran, Mulyasa dalam Nuswowati dkk (2010: 

568) menyatakan bahwa pembelajaran dianggap berhasil bila sekurang-

kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut mampu 

menguasai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. 
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Sedangkan Wicaksono (2011: 6) mengemukakan pembelajaran dikatakan efektif 

apabila mengacu pada ketuntasan belajar yaitu apabila lebih dari atau sama 

dengan 60% dari jumlah siswa yang memperoleh ketuntasan minimal 65 dalam 

peningkatan hasil belajar dan strategi pembelajaran.  

 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu 

pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncana-

kan. Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila: (a) persentase 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik pada 

kelas yang menggunakan pembelajaran CIRC lebih dari 60%, (b) Persentase siswa 

yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik dalam 

pembelajaran CIRC lebih tinggi dibandingkan dengan persentase siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik dalam pembelajaran 

konvensional. Siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik 

apabila memperoleh nilai lebih dari 65, ketuntasan minimal dipilih memper-

timbangkan potensi hasil belajar dari siswa sekolah masih belum maksimal. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran CIRC ditinjau dari kemampuan 

komunikasi matematis siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu pembelajaran CIRC, sedangkan 

variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam 

pembelajaran CIRC terdapat dua tahapan yaitu tahap reading (membaca) dan 

composition (mengkomposisikan) yang diharapkan dapat membuat kegiatan 



15 
 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan membuat siswa lebih komunikatif, karena 

di sini siswa bersama dengan kelompoknya dapat mengembangkan dan bertukar 

pengetahuan dalam mempelajari materi yang ditugaskan oleh guru. 

 

Pada tahap pertama yaitu reading, siswa dibagi kedalam kelompok heterogen 

beranggotakan 4-5 siswa. Setiap siswa dalam kelompok membaca teks yang 

diberikan guru (kalau memungkinkan dimulai dengan soal yang berhubungan 

dengan permasalahan sehari-hari). Setelah itu siswa secara individu memikirkan 

kemungkinan jawaban (strategi penyelesaian), membuat catatan kecil tentang ide-

ide yang terdapat pada bacaan, dan hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan 

bahasanya sendiri secara individual, untuk dibawa ke forum diskusi. Jawaban atau 

ide-ide yang siswa tuliskan tidak perlu benar, yang terpenting adalah siswa 

mampu mengemukakan alasan yang mendukung setiap pendapatnya tersebut. 

Dengan demikian kemampuan siswa dalam menjelaskan ide dan relasi 

matematika secara tulisan, serta menggunakan bahasa matematika akan dapat 

terasah. 

 

Pada tahap composition siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya mengenai penyelidikannya pada tahap pertama. Pada tahap ini 

siswa mengkomposisikan, menyusun, serta menguji ide-ide dalam kegiatan 

diskusi kelompok. Kemudian siswa menuliskan kembali ide-ide yang 

diperolehnya dari kegiatan tahap pertama. Hasil tulis ini terdiri atas landasan 

konsep yang digunakan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi 

penyelesaian, dan solusi yang diperolehnya. Pada tahap ini, siswa secara individu 

akan mampu untuk merevisi dan mengonstruksi jawaban-jawaban yang diminta, 
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selain itu kemampuan siswa dalam menggambar dan menulis akan sangat 

diperlukan. Dengan demikian kemampuan siswa dalam menjelaskan ide dan 

relasi matematika secara tulisan, serta menggambarkan situasi dan menyatakan 

solusi masalah dengan gambar akan dapat terasah. 

 

Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka dalam pembelajaran CIRC 

terdapat tahap-tahap pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, sedangkan dalam pembe- 

lajaran konvensional tahapan-tahapan di atas jarang dijumpai. Pada pembelajaran 

konvensional guru mendominasi kelas dalam menyampaikan materi sehingga 

siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya sendiri. 

Selain itu, guru yang terlalu dominan juga mempersempit kesempatan siswa 

untuk berinteraksi dengan siswa lain sehingga tidak terjadi komunikasi antar 

siswa. Akibatnya, pemahaman siswa hanya sebatas yang guru berikan tanpa ada 

pemahaman baru yang dibangun melalui proses komunikasi dengan siswa lain. 

Kondisi seperti ini mengakibatkan kemampuan mengkomunikasikan persoalan 

matematika siswa menjadi rendah. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

Semua siswa kelas VIII semester ganjil SMPN 8 Bandarlampung tahun pelajaran 

2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan.  
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D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

 

1. Hipotesis Umum 

Pembelajaran CIRC efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis 

siswa  

 

2. Hipotesis Khusus 

a. Persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkate-

gori baik pada kelas yang menggunakan pembelajaran CIRC lebih dari 60%. 

b. Persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis 

terkategori baik dalam pembelajaran CIRC lebih tinggi dibandingkan 

dengan persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis 

terkategori baik dalam pembelajaran konvensional. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 8 Banadar Lampung tahun pelajaran 2016/2017, yang terdiri dari 11 

(sebelas) kelas yaitu kelas VIII-A sampai denganVIII-K. 

 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purpossive sampling yaitu 

mengambil dua dari empat kelas yang diajar oleh guru, dan memiliki rata-rata 

kemampuan matematika yang hampir sama, dengan pertimbangan kedua kelas 

diharapkan mempunyai pengalaman belajar yang sama.   

 

Tabel 3.1 Rata-Rata Hasil Ulangan Harian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

Kelas Hasil Ulangan Harian  

VIII-G 49,82 

VIII-H 48,68 

VIII-I 55,85 

VIII-J 56,69 

Rata-rata 52,76 
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Dari Tabel 3.1 di atas dipilih kelas VIII-G dan VIII-H sebagai sampel yang 

mewakili populasi dilihat dari rata-rata hasil ulangan. Kemudian dari kedua kelas 

tersebut dipilih secara acak untuk menentukan model pembelajaran yang 

digunakan, diperoleh kelas VIII-G sebagai kelas yang menggunakan pembelajaran 

CIRC sedangkan kelas VIII-H sebagai kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment (eksperimen semu) karena 

peneliti tidak dapat mengendalikan semua variabel yang mungkin berpengaruh 

terhadap variabel yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan adalah posttest 

only yang merupakan bentuk desain penelitian eksperimen semu dengan 

kelompok pengendali yang tidak diacak (Furchan, 1982: 368).  

 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Posttest 

E1 X1 O1 

E2 X2 O2 

 

Keterangan : 

 

E1 = Kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran CIRC 

E2 = Kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

X1 = Perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran 

CIRC 

X2 = Perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional 

O1 = Skor posttest pada kelas eksperimen dengan pembelajaran CIRC 

O2 = Skor posttest pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional 
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C. Data Penelitian 

 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi yang dicerminkan 

oleh nilai tes kemampuan komunikasi, data ini berupa data kuantitatif. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik tes. Tes yang digunakan berupa 

tes kemampuan komunikasi matematis. Pemberian tes ini bertujuan untuk 

mengetahui rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang 

mengikuti pembelajaran CIRC dan konvensional. Selanjutnya data kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh pada kelas yang mengikuti 

pembelajaran CIRC dan konvensional dibandingkan untuk mengetahui pembe-

lajaran mana yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen 

tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tes untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan bentuk instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa uraian. Sebelum penyusunan instrumen tes 

kemampuan komunikasi matematis, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Pedoman pemberian skor tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa disajikan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Indikator Ketentuan Skor 

1. 

Menggambarkan 

situasi masalah 

dan menyatakan 

solusi masalah 

menggunakan 

gambar. 

a. Tidak menjawab. 0 

b. Hanya sedikit dari gambar, simbol, atau 

jawaban yang benar 1 

c. Membuatgambar, simbol, atau jawaban 

secaralengkap dan benar 2 

2. 

Menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi 

matematika 

secara tulisan. 

a. Tidak menjawab. 0 

b. Penjelasan secaramatematis masuk akal 

namun hanya sebagian yang lengkap dan 

benar 

1 

c. Penjelasan secara matematis masukakal 

dan jelas serta tersusun secara sistematis 2 

3. 

Menggunakan 

bahasa 

matematika 

secara tepat. 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan gambar/model matematika 

dalam bentuk representasi matematis tetapi 

salah. 

1 

c. Menyajikan gambar/model matematika 

dalam bentuk representasi matematis 

dengan benar. 

2 

 

(Puspaningtyas, 2012) 

 

Suatu tes yang baik adalah tes yang memenuhi kriteria valid dan reliabel. 

Selanjutnya, untuk mengetahui baik atau tidaknya butir tes dapat dilakukan 

dengan menganalisis tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal. 

 

F. Analisis Perangkat Tes 

 

 

1. Validitas 

 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi 

dari tes kemampuan komunikasi matematis dapat diketahui dengan cara memban- 

dingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan komunikasi matematis dengan 

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. 
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Dalam penelitian ini soal tes ini dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan 

kepada guru mitra. Butir-butir tes yang sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator maka tes tersebut dikategorikan valid, diukur berdasarkan penilaian guru 

mitra. Setelah penilaian validasi tersebut dilakukan, hasil penilaian menunjukkan 

bahwa butir-butir tes telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator maka tes 

tersebut dikategorikan valid (Lampiran B.5).  

 

2. Reliabilitas 

 

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama maka menghasilkan data yang ajeg atau 

tetap. Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes ini didasarkan pada pendapat 

Arikunto (2011: 109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes 

dapat menggunakan rumus alpha, yaitu : 
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Keterangan : 

11r  : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

n  : banyaknya butir soal (item) 


2

i : jumlah varians dari tiap butir item tes 

2

t
 : varians total 

N : banyaknya data 

∑   : jumlah semua data 

∑  
  : jumlah kuadrat semua data 

 

Menurut Arikunto (2006: 195), nilai reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Reliabilitas 

 

Nilai Interpretasi 

Antara 0,00 s.d 0,19 Reliabilitas Sangat Rendah 

Antara 0,20 s.d 0,39 Reliabilitas Rendah 

Antara 0,40 s.d 0,59 Reliabilitas Sedang 

Antara 0,60 s.d 0,79 Reliabilitas Tinggi 

Antara 0,80 s.d 1,00 Reliabilitas Sangat Tinggi 

 

 
Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memilliki 

kriteria reliabilitas minimal sedang.  Hasil perhitungan reliabilitas tes pada ujicoba 

di kelas IX-D diperoleh         .  Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas sedang dan sesuai dengan kriteria yang digunakan yaitu reliabilitas > 

0,40 sehingga instrumen tes dapat digunakan dalam penelitian.  Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran C.2. 

 

3. Tingkat Kesukaran 

 

 

Analisis tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut 

tergolong mudah atau sukar. Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat 

kesukaran yang sedang, karena tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Sudijono (2001: 372) mengungkapkan untuk meng-

hitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut: 

   TK = 
  

  
 

Keterangan : 

TK = tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 
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Adapun untuk menginterpretasi tingkat kesukaran butir soal digunakan kriteria 

indeks tingkat kesukaran menurut Sudijono (2001: 372) tertera pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tigkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar 

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah 

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 

 

Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memiliki 

kriteria tingkat kesukaran minimal sedang. Setelah menghitung tingkat kesukaran 

pada soal uji coba diperoleh hasil bahwa keempat soal memiliki indeks kesukaran 

yang mudah dan sedang, yaitu dua soal dengan tingkat kesukaran mudah dan dua 

soal lagi dengan tingkat kesukaran sedang. Perhitungan selengkapnya mengenai 

hasil uji coba instrumen pada tingkat kesukaran terdapat di Lampiran C.3. 

 

4. Daya Pembeda 

  

 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berke-

mampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda, data terlebih dahulu 

diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang 

memperoleh nilai terendah. 

 

Menurut Arikunto (2011: 213) rumus untuk menghitung daya pembeda adalah: 

      
     

  
 

 



25 
 

Keterangan : 

DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA : Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA : Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Hasil perhitungan daya pembeda disajikan dalam Tabel 3.6 berikut. 

 

Tabel 3.6 Interpretasi Daya Pembeda 

 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

                Sangat buruk 

             Buruk 

             Cukup baik 

             Baik 

              Sangat baik 

Dalam penelitian ini, soal yang digunakan adalah soal yang memiliki koefisien 

daya pembeda minimal cukup baik.  Setelah menghitung daya pembeda pada soal 

uji coba diperoleh hasil yaitu dua soal memiliki interpretasi daya pembeda cukup 

dan dua soal memiliki interprestasi daya pembeda baik.  Perhitungan selengkap-

nya mengenai hasil uji coba instrumen tes pada daya pembeda dapat dilihat pada 

Lampiran C.3. 

 

Adapun rekapitulasi hasil uji coba instrumen tes kemampuan dapat dilihat pada 

Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes Kemampuan 

Komunikasi 

 

Nomor 

Soal 
Validitas Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 

Valid 

0,66 

(koefisien 

reliabilitas 

sedang) 

0,72 (mudah) 0,41 (cukup) 

2 0,69 (sedang) 0,34 (baik) 

3 0,76 (mudah) 0,38 (cukup) 

4 0,52 (sedang) 0,66 (sangat baik) 

5 0,57 (sedang) 0,53 (baik) 
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G. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh dari posttest dianalisis menggunakan uji statistik independen. 

Sebelum melakukan analisis uji statistik dilakukan uji normalitas untuk 

menentukan apakah data yang didapat berasal dari populasi yang berdistribusi  

normal sebagai uji prasyarat. Setelah uji normalitas, diketahui bahwa kedua data 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya mengenai hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada Lampiran C.4. Karena data kemampuan komunikasi matematis siswa berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilakukan uji hipotesis sebagai 

berikut. 

a. Untuk mengetahui besarnya persentase siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis terkategori baik pada kelas yang menggunakan 

pembelajaran CIRC lebih dari 60%, dilakukan uji proporsi yang menggunakan 

uji proporsi satu pihak.  Rumusan hipotesis berikut. 

H0:           (proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis sama dengan 60%) 

H1:         (proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis lebih dari 60%)  

Statistik yang digunakan dalam uji ini dalam Sudjana (2005: 233) adalah: 

           
 

 ⁄      

√
            

 ⁄

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas dengan pembelajaran CIRC. 

n : banyaknya sampel pada kelas eksperimen 
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Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan     , dengan peluang 

 

 
      dengan kriteria uji: tolak H0 jika                   , di mana         

didapat dari daftar normal baku dengan peluang         . Untuk           

        hipotesis H0 diterima. 

b. Untuk mengetahui besarnya persentase siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi terkategori baik dalam pembelajaran CIRC lebih tinggi dibanding-

kan dengan persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

terkategori baik dalam pembelajaran konvensional, dilakukan uji kesamaan dua 

proporsi yang menggunakan uji satu pihak dengan rumusan hipotesis berikut. 

                (proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis menggunakan pembelajaran CIRC sama dengan 

proporsi siswa yang memiliki kemampuan komu-nikasi 

matematis dengan menggunakan pembelajaran kon-

vensional) 

               (proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis menggunakan pembelajaran CIRC lebih dari 

proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis dengan menggunakan pemelajaran konven-

sional) 

 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

   
(
  

  
⁄ )  (

  
  

⁄ )

√   { 
 

  
    

 

  
 }

 

Dengan    
      

      
   dan       
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Keterangan: 

   = banyaknya siswa yang tuntas pada kelas eksperimen 

   = banyaknya siswa yang tuntas pada kelas kontrol 

   = banyak sampel pada kelas eksperimen 

   = banyak sampel pada kelas kontrol 

 

Dengan kriteria uji: tolak H0 jika             dan terima H0 untuk           , 

dengan    taraf nyata (Sudjana, 2005: 246). 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut :  

Penerapan pembelajaran CIRC tidak efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi 

matematis kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Persentase 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik pada 

kelas yang menggunakan pembelajaran CIRC kurang dari 60%, namun lebih 

tinggi dibandingkan dengan persentase siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis terkategori baik pada kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

 

B.  Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran matematika yang masih menggunakan pembelajar-

an konvensional disarankan untuk menggunakan pembelajaran CIRC sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai 

efektifitas pembelajaran CIRC ditinjau dari kemampuan komunikasi 
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matematis, hendaknya melakukan tes kemampuan komunikasi matematis 

awal siswa sehingga kemampuan komunikasi matematis awal siswa diketahui 

dan hendaknya melakukan pembiasaan terlebih dahulu. 
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