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ABSTRAK 
 

Lestari, Menik Puji. 2009. Efektifitas Pembelajaran dengan Menggunakan Model 
Cooperative Learning Tipe CIRC dan Metode Problem Solving dengan 
Berbantuan Alat Peraga Terhadap Peningaktan Kemampuan Pemecahan Masalah 
pada Materi Pokok Lingakaran Siswa Kelas VIII Semester 2 SMP Negeri 4 
Keling Kabupaten Jepara. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Edy 
Sudjoko, M.Pd dan Pembimbing II Dra. Kusni, M.Si.  
 
Kata Kunci: Efektifitas, Model Cooperative Learning Tipe CIRC, Metode 
Problem Solving, Pembelajaran Menggunakan Alat Peraga 
 

Terbatasnya ketersediaan waktu belajar di kelas menyebabkan banyak 
guru yang menggunakan metode ceramah tanpa disertai pendekatan yang lebih 
menarik. Hal ini menyebabkan pembelajaran berlangsung satu arah, keaktifan dan 
kreativitas siswa menjadi kurang berkembang. Matematika yang merupakan mata 
pelajaran yang dianggap susah dan menakutkan oleh sebagian besar siswa 
menghasilkan kenyataan rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada aspek 
kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, tujuan penulisan skripsi ini 
adalah untuk mengukur apakah  pembelajaran dengan menggunakan model 
cooperative learning tipe CIRC dan metode Problem Solving dengan berbantuan 
alat peraga dapat mencapai ketuntasan belajar pada aspek kemampuan pemecahan 
masalah pokok bahasan lingkaran siswa kelas VIII, dan untuk mengukur apakah 
pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dan 
metode Problem Solving dengan berbantuan alat peraga lebih efektif dari pada 
model pembelajaran konvensional pada aspek kemampuan pemecahan masalah 
pokok bahasan lingkaran siswa kelas VIII. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan populasi seluruh 
siswa kelas VIII semester II SMP Negeri 4 Keling tahun ajaran 2007/2008 yang 
berjumlah 128 siswa. Dengan teknik random sampling diperoleh sampel kelas 
VIII B yang berjumlah 43 siswa (kelas eksperimen) diberi pembelajaran 
menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dan metode Problem Solving 
dengan berbantuan alat peraga dan kelas VIII A yang berjumlah 45 siswa (kelas 
kontrol) diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual. 
Pengujian yang dilakukan meliputi  uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 
perbedaan dua rata-rata. Hipotesis yang diajukan diuji menggunakan uji t satu 
pihak, pihak kiri. Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 
lebih dari sama dengan kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan, yaitu 60. 
Dan dari hasil uji hipotesis juga diperoleh bahwa hasil belajar siswa yang 
pembelajarannya dengan menggunakan model cooperative learning tipe CIRC 
dan metode Problem Solving dengan berbantuan alat peraga lebih efektif dari pada 
model pembelajaran kontekstual. Dari uji estimasi rata-rata hasil belajar diperoleh 
rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (model cooperative learning tipe CIRC 
dan metode Problem Solving dengan berbantuan alat peraga) sebesar 64,81 – 
70,63 dan kelas kontrol (model pembelajaran kontekstual) sebesar 57,18 – 63,26.  



 

viii 
 

Dari hasil-hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-
rata kelas eksperimen lebih dari sama dengan kriteria ketuntasan minimum yang 
ditetapkan, yaitu 60, dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 
(model cooperative learning tipe CIRC dan metode Problem Solving dengan 
berbantuan alat peraga) lebih baik dari pada kelas kontrol (model pembelajaran 
kontekstual).  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

3.4.1. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini perubahan cepat dan pesat terjadi dalam berbagai bidang. 

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengantisipasi perubahan tersebut. 

Pendidikan tidak hanya mengajarkan fakta dan konsep tetapi juga harus 

memperhatikan terjadinya pembelajaran sehingga siswa siap untuk 

memecahkan problem kehidupan yang dihadapi. Sehingga diharapkan dapat 

mengilhami untuk menghadapi problematika di kehidupan nyata. 

Pengembangan kecakapan dan keterampilan dalam pemecahan masalah 

memerlukan suatu alat pembelajaran yang tidak hanya semata-mata bertujuan 

menguasai materi melainkan juga bertujuan untuk mengembangkan 

kecakapan-kecakapan yang diperlukan dalam kehidupan nyata. 

 Hal ini memberikan implikasi pada pembelajaran di kelas, termasuk 

dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika mestinya juga 

harus menjadi wahana untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan 

masalah. Karena itu, perlu diterapkan strategi pembelajaran yang berbasis 

pemecahan masalah yang dinamakan problem solving. Pembelajaran problem 

solving adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada 

pemecahan masalah eutentik. Sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan 

sendiri, menumbuhkan kebangkitan keterampilan yang lebih inkuiri, 

kemandirian siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Menurut 
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Chuck W. Wiederhold seorang ahli pendidikan, pembelajaran melalui 

pemecahan masalah (problem solving)  dipandang sebagai pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir tinggi (Suyitno 

Amin, 2006:6) 

 Pembelajaran problem solving ini bercirikan penggunaan masalah 

dalam kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk 

melatih dan meningkatkan keterampilan berfikir kritis, memecahkan masalah, 

serta mendapatkan pengetahuan dan konsep penting. Peran guru dalam 

pembelajaran problem solving adalah sebagai penyaji masalah dan 

memberikan fasilitas penelitian. Selain itu, guru memberikan dukungan dan 

dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual 

siswa. Dalam hal ini guru hanya berperan sebagai pemberi rangsangan, 

pembimbing kegiatan siswa dan penentu arah belajar siswa. 

 Pembelajaran problem solving bukanlah sekedar pembelajaran yang 

dipenuhi dengan latihan-latihan. Dalam pembelajaran berbasis pemecahan 

masalah atau problem solving, siswa dihadapkan dengan permasalahan yang 

membangkitkan rasa keingintahuan untuk melakukan penyelidikan sehingga 

dapat menemukan sendiri jawabannya dan dapat mengkomunikasikan 

hasilnya kepada orang lain. Dalam melakukan penyelidikan sering dilakukan 

kerjasama dengan temannya, atau dalam bentuk kelompok. Pembelajaran 

dalam bentuk kelompok salah satunya adalah model pembelajaran 

cooperative learning tipe Cooperattive Integrated Reading and Composition 

(CIRC). Dengan model pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 
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meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang 

tinggi, serta diharapkan  siswa dapat bekerja sama dengan temannya dalam 

kelompok, dan dapat mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompoknya 

kepada orang lain.  

 Pada materi pokok lingkaran, banyak siswa mendapatkan hasil 

yang tidak maksimal, banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 

kriteria ketuntasan minimum. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang kurang 

bervariasi oleh guru, dan siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran, sehingga  diperlukan sebuah metode pembelajaran yang 

bervariasi dan juga mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran. 

Keikutsertaan siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sedangkan guru hanya 

berperan sebagai motivator, fasilitator dan pembimbing dari kegiatan siswa.  

 Media atau alat bantu ajar diakui oleh banyak ahli pendidikan 

memainkan peran yang penting dalam efektivitas pembelajaran, sedangkan 

hasil penelitian dari Sugiarto & Isti (1999) menunjukan bahwa penggunaan 

alat peraga sebagai alat bantu ajar dalam pembelajaran matematika membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan siswa menjadi lebih aktif.  

 SMP Negeri 4 Keling marupakan salah satu SMP Negeri yang ada 

di Kabupaten Jepara yang terletak pada Kecamatan Keling. Dari pengamatan 

yang telah dilakukan penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode pembelajaran problem solving dalam pembelajaran 



 

 

4

matematika khususnya siswa kelas VIII sangat jarang dilakukan di sekolah 

tersebut. Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Keling terlihat kurang aktif dalam pembelajaran 

matematika, dan nilai rata-rata semester 1 pada mata pelajaran matematika 

juga masih siswa yang mendapatkan hasil di bawah kriteria ketuntasan 

minimum, terutama hasil pemecahan masalah. 

 Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe CIRC dan metode Problem Solving yang 

berbantuan alat peraga lingkaran akan dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah khususnya pada materi pokok lingkaran, sehingga para 

siswa mampu mencapai ketuntasan belajar dan hasil yang diperoleh dapat 

lebih baik dari pada menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hal di atas peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ”KEEFEKTIVAN PEMBELAJARAN DENGAN 

MENGUNAKAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE CIRC DAN 

METODE PROBLEM SOLVING DENGAN BERBANTUAN ALAT 

PERAGA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH PADA MATERI POKOK LINGKARAN SISWA KELAS VIII 

SEMESTER 2 SMP NEGERI 4 KELING KABUPATEN JEPARA”. 

3.4.2. Penegasan Istilah 

1. Keefektivan 

Keefektivan berasal dari kata efective yang berati ada efeknya,ada 

pengaruhnya. Keefektivan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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keberhasilan tentang suatu usaha atau tindakan. Dalam Penelitian ini 

model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran problem solving dikatakan berhasil (efektif) jika kelas yang 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan 

metode pembelajaran problem solving dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimum yang ditetapkan di sekolah, yaitu 60, dan rata-rata kelas yang 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan 

metode pembelajaran problem solving lebih baik dari pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional terutama pada aspek 

kemampuan pemecahan masalah pokok bahasan lingkaran. 

2. Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC termasuk 

dalam model pembelajaran Cooperative Learning. Dalam model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC, siswa dibentuk dalam 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial 

yang tinggi. Selain itu siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain, dapat 

mengungkapkan pendapatnya, menghargai orang lain (Suyitno 

Amin,2006:12). 

3. Metode pembelajaran Problem Solving 

Metode problem solving adalah metode pembelajaran berdasarkan 

pada pemecahan masalah. Menurut Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan 
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Zain dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajaran (2002:103-104), 

metode problem solving mengikuti langkah-langkah: adanya masalah, 

mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah, menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran jawaban 

sementara tersebut, menarik kesimpulan terakhir tentang jawaban masalah 

tadi. 

4. Alat Peraga 

Alat peraga yang dimaksud di sini adalah madia pembelajaran 

matematika. Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan 

anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media merupakan 

alat bantu dalam pembelajaran. Adapun fungsi media sebagai alat bantu 

adalah memudahkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal 

ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan 

berbantuan media mempertinggi kegiatan belajar siswa dalam tenggang 

waktu yang cukup lama. (Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan 

Zain,2002:137-138). 

5. Kemampuan Memecahkan Masalah 

a. Menunjukkan pemahaman masalah, 

b. Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah, 

c. Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk, 

d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, 
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e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

 

 

6. Lingkaran 

Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama 

terhadap suatu titik tertentu pada bidang datar. Titik tertentu itu disebut 

sebagai pusat lingkaran, jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. 

7. Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh guru. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional menurut adalah sebagai berikut: guru 

menjelaskan cara menyelesaikan suatu soal kemudian guru memberikan 

rumus yang digunakan, memberikan beberapa soal latihan, menyuruh 

siswa mengerjakan didepan kelas kemudian memberi pekerjaan rumah 

kepada siswa (Suyitno Amin,2006:8). 

3.4.3. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis 

mengambil permasalahan sebagai berikut : Apakah pembelajaran dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dan metode problem 

solving dengan berbantuan alat peraga dapat membantu siswa mencapai 

ketuntasan belajar khususnya pada aspek kemampuan pemecahan masalah 

pada materi pokok lingkaran siswa kelas VIII, dan apakah hasil belajar/nilai 

siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan model cooperative 
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learning tipe CIRC dan metode Problem Solving dengan berbantuan alat 

peraga  lebih  baik dari  pada model  pembelajaran  kontekstual  pada  aspek  

kemampuan  pemecahan  masalah materi  pokok  lingkaran  siswa  kelas  VIII  

semester  II  SMP  Negeri  4  Keling? 

3.4.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur apakah pembelajaran dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe CIRC dan metode Problem Solving dengan 

berbantuan alat peraga dapat mencapai ketuntasan belajar pada aspek 

kemampuan pemecahan masalah materi pokok lingkaran siswa kelas VIII. 

2. Untuk mengukur apakah hasil belajar/nilai siswa yang pembelajarannya 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dan metode 

Problem Solving dengan berbantuan alat peraga lebih baik dari pada model 

pembelajaran kontekstual pada materi pokok lingkaran siswa kelas VIII. 

3.4.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dengan  diterapkannya  model  pembelajaran  cooperative  

learning  tipe  CIRC  dan  metode  problem  solving  dengan  berbantuan 

alat  peraga  dan  diberikannya  soal  tes  yang berkaitan  dengan  pokok 

bahasan  lingkaran,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan 

menyelesaikan  masalah  terutama  pada  pokok  bahasan  lingkaran, 

meningkatkan  kreatifitas  dan  keaktifan  siswa,  serta  kemampuan 

mengemukakan  pendapatnya  pada  orang  lain. 
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2. Bagi Guru 

Sebagai masukan agar dalam pembelajaran matematika yang akan 

datang lebih bervariasi, sehingga guru dapat menerapkan model 

cooperative learning tipe CIRC  dan metode pembelajaran problem 

solving  dengan berbantuan alat peraga yang secara efektif dapat 

menunjang peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, 

karena dengan alat peraga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Mendapat pengalaman langsung dalam memilih strategi 

pembelajaran yang tepat dalam pelaksaan pembelajaran. Serta mendapat 

pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

SMP kelas VIII. 

3.4.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tentang isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari 

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripi, yang tersusun 

sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi 

Berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Terdiri dari lima bab, yaitu:  
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a. Bab 1. Pendahuluan 

Memuat tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

b. Bab 2. Landasan Teori dan Hipotesis 

Memuat teori yang melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, 

pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, dan 

hipotesis tindakan. 

c. Bab 3. Metode Penelitian 

Memuat jenis dan rancangan penelitian, metode penentu subyek 

penelitian, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penyusunan alat ukur, metode analisis data, hasil uji coba alat ukur, 

dan hasil analisis data awal. 

d. Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Memuat semua hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. 

e. Bab 5. Penutup 

Memuat simpulan hasil penelitian, dan saran-saran yang diberikan 

peneliti berdasarkan simpulan. 

3. Bagian akhir skripsi 

Memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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3.4.7. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini perubahan cepat dan pesat terjadi dalam berbagai bidang. 

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengantisipasi perubahan tersebut. 

Pendidikan tidak hanya mengajarkan fakta dan konsep tetapi juga harus 

memperhatikan terjadinya pembelajaran sehingga siswa siap untuk 

memecahkan problem kehidupan yang dihadapi. Sehingga diharapkan dapat 

mengilhami untuk menghadapi problematika di kehidupan nyata. 

Pengembangan kecakapan dan keterampilan dalam pemecahan masalah 

memerlukan suatu alat pembelajaran yang tidak hanya semata-mata bertujuan 

menguasai materi melainkan juga bertujuan untuk mengembangkan 

kecakapan-kecakapan yang diperlukan dalam kehidupan nyata. 

 Hal ini memberikan implikasi pada pembelajaran di kelas, 

termasuk dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika 

mestinya juga harus menjadi wahana untuk mengembangkan kecakapan 

dalam memecahkan masalah. Karena itu, perlu diterapkan strategi 

pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah yang dinamakan problem 

solving. Pembelajaran problem solving adalah pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran siswa pada pemecahan masalah eutentik. Sehingga 

siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkan kebangkitan 

keterampilan yang lebih inkuiri, kemandirian siswa dan meningkatkan 

kepercayaan diri  sendiri. Menurut  Chuck  W.  Wiederhold seorang ahli 

pendidikan, pembelajaran melalui pemecahan masalah (problem solving)  
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dipandang sebagai pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berfikir tinggi (Suyitno Amin, 2006:6) 

 Pembelajaran problem solving ini bercirikan penggunaan masalah 

dalam kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk 

melatih dan meningkatkan keterampilan berfikir kritis, memecahkan masalah, 

serta mendapatkan pengetahuan dan konsep penting. Peran guru dalam 

pembelajaran problem solving adalah sebagai penyaji masalah dan 

memberikan fasilitas penelitian. Selain itu, guru memberikan dukungan dan 

dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual 

siswa. Dalam hal ini guru hanya berperan sebagai pemberi rangsangan, 

pembimbing kegiatan siswa dan penentu arah belajar siswa. 

 Pembelajaran problem solving bukanlah sekedar pembelajaran 

yang dipenuhi dengan latihan-latihan. Dalam pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah atau problem solving, siswa dihadapkan dengan 

permasalahan yang membangkitkan rasa keingintahuan untuk melakukan 

penyelidikan sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya dan dapat 

mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Dalam melakukan 

penyelidikan sering dilakukan kerjasama dengan temannya, atau dalam 

bentuk kelompok. Pembelajaran dalam bentuk kelompok merupakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe Cooperattive Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Dengan model pembelajaran kelompok, diharapkan 

para siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan 

rasa sosial yang tinggi, serta diharapkan  siswa dapat bekerja sama dengan 
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temannya dalam kelompok, dan dapat mengkomunikasikan hasil dari diskusi 

kelompoknya kepada orang lain.  

 Pada materi pokok lingkaran, banyak siswa mendapatkan hasil 

yang tidak maksimal, banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 

kriteria ketuntasan minimum. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang kurang 

bervariasi oleh guru, dan siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran, sehingga  diperlukan sebuah metode pembelajaran yang 

bervariasi dan juga mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran. 

Keikutsertaan siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sedangkan guru hanya 

berperan sebagai motivator, fasilitator dan pembimbing dari kegiatan siswa.  

 Media atau alat bantu ajar diakui oleh banyak ahli pendidikan 

memainkan peran yang penting dalam efektivitas pembelajaran, sedangkan 

hasil penelitian dari Sugiarto & Isti (1999) menunjukan bahwa penggunaan 

alat peraga sebagai alat bantu ajar dalam pembelajaran matematika membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan siswa menjadi lebih aktif.  

 SMP Negeri 4 Keling marupakan salah satu SMP Negeri yang ada di 

Kabupaten Jepara yang terletak pada Kecamatan Keling. Dari pengamatan 

yang telah dilakukan penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode pembelajaran problem solving dalam pembelajaran 

matematika khususnya siswa kelas VIII sangat jarang dilakukan di sekolah 

tersebut. Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa siswa kelas 
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VIII SMP Negeri 4 Keling terlihat kurang aktif dalam pembelajaran 

matematika, dan nilai rata-rata semester 1 pada mata pelajaran matematika 

juga masih siswa yang mendapatkan hasil di bawah kriteria ketuntasan 

minimum, terutama hasil pemecahan masalah. 

 Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe CIRC dan metode Problem Solving yang 

berbantuan alat peraga lingkaran akan dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah khususnya pada pokok bahasan lingkaran, sehingga 

para siswa mampu mencapai ketuntasan belajar dan hasil yang diperoleh 

dapat lebih baik dari pada menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hal di atas peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ”EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN 

MENGUNAKAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE CIRC DAN 

METODE PROBLEM SOLVING DENGAN BERBANTUAN ALAT 

PERAGA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH PADA POKOK BAHASAN LINGKARAN SISWA KELAS 

VIII SEMESTER 2 SMP NEGERI 4 KELING TAHUN AJARAN 

2007/2008”. 

3.4.8. Penegasan Istilah 

1.8.1.Keefektivan 

Keefektivan berasal dari kata efective yang berati ada efeknya,ada 

pengaruhnya. Keefektivan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan tentang suatu usaha atau tindakan. Dalam Penelitian ini 
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model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran problem solving dikatakan berhasil (efektif) jika kelas 

yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe 

CIRC dan metode pembelajaran problem solving dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan di sekolah, yaitu 60, dan 

rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC dan metode pembelajaran problem solving lebih 

baik dari pada kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional terutama pada aspek kemampuan pemecahan masalah 

pokok bahasan lingkaran. 

1.8.2.Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC termasuk 

dalam model pembelajaran Cooperative Learning. Dalam model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC, siswa dibentuk dalam 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri dari 4 atau 5 

siswa. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial 

yang tinggi. Selain itu siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain, 

dapat mengungkapkan pendapatnya, menghargai orang lain (Suyitno 

Amin,2006:12). 

1.8.3.Metode pembelajaran Problem Solving 

Metode problem solving adalah metode pembelajaran berdasarkan 

pada pemecahan masalah. Menurut Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan 
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Zain dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajaran (2002:103-

104), metode problem solving mengikuti langkah-langkah: adanya 

masalah, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah, menetapkan jawaban sementara, menguji 

kebenaran jawaban sementara tersebut, menarik kesimpulan terakhir 

tentang jawaban masalah tadi. 

1.8.3.Alat Peraga 

Alat peraga yang dimaksud di sini adalah madia pembelajaran 

matematika. Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan 

anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media 

merupakan alat bantu dalam pembelajaran. Adapun fungsi media sebagai 

alat bantu adalah memudahkan jalan menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar 

mengajar dengan berbantuan media mempertinggi kegiatan belajar siswa 

dalam tenggang waktu yang cukup lama. (Djamarah Syaiful Bahri dan 

Aswan Zain,2002:137-138). 

1,8.5.Kemampuan Memecahkan Masalah 

a.Menunjukkan pemahaman masalah, 

b.Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah, 

c.Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk, 

d.Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, 
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e.Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

1.8.6.Lingkaran 

Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama 

terhadap suatu titik tertentu pada bidang datar. Titik tertentu itu disebut 

sebagai pusat lingkaran, jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. 

1.8.7.Pembelajaran konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa 

dilaksanakan oleh guru. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional menurut adalah sebagai berikut: 

guru menjelaskan cara menyelesaikan suatu soal kemudian guru 

memberikan rumus yang digunakan, memberikan beberapa soal latihan, 

menyuruh siswa mengerjakan didepan kelas kemudian memberi 

pekerjaan rumah kepada siswa (Suyitno Amin,2006:8). 

3.4.9. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis mengambil 

permasalahan sebagai berikut : Apakah pembelajaran dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe CIRC dan metode problem solving dengan 

berbantuan alat peraga dapat membantu siswa mencapai ketuntasan belajar 

khususnya pada aspek kemampuan pemecahan masalah pada pokok bahasan 

lingkaran siswa kelas VIII, dan apakah hasil belajar/nilai siswa yang 

pembelajarannya dengan menggunakan model cooperative learning tipe 

CIRC dan metode Problem Solving dengan berbantuan alat peraga lebih baik 

dari pada model pembelajaran konvensional pada aspek kemampuan 
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pemecahan masalah pokok bahasan lingkaran siswa kelas VIII semester 2 

SMP Negeri 4 Keling Tahun Ajaran 2007/2008? 

3.4.10. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.Untuk mengukur apakah pembelajaran dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe CIRC dan metode Problem Solving dengan 

berbantuan alat peraga dapat mencapai ketuntasan belajar pada aspek 

kemampuan pemecahan masalah pokok bahasan lingkaran siswa kelas 

VIII. 

2.Untuk mengukur apakah hasil belajar/nilai siswa yang pembelajarannya 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe CIRC dan metode 

Problem Solving dengan berbantuan alat peraga lebih baik dari pada model 

pembelajaran konvensional pada aspek kemampuan pemecahan masalah 

pokok bahasan lingkaran siswa kelas VIII. 

3.4.11. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode problem solving dengan berbantuan alat peraga dan 

diberikannya soal tes yang berkaitan dengan pokok bahasan lingkaran, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah 

terutama pada pokok bahasan lingkaran, meningkatkan kreatifitas dan 

keaktifan siswa, serta kemampuan mengemukakan pendapatnya pada 

orang lain. 
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2. Bagi Guru 

Sebagai masukan agar dalam pembelajaran matematika yang akan 

datang lebih bervariasi, sehingga guru dapat menerapkan model 

cooperative learning tipe CIRC  dan metode pembelajaran problem 

solving  dengan berbantuan alat peraga yang secara efektif dapat 

menunjang peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, 

karena dengan alat peraga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Mendapat pengalaman langsung dalam memilih strategi 

pembelajaran yang tepat dalam pelaksaan pembelajaran. Serta mendapat 

pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

SMP kelas VIII. 

3.4.12. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tentang isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari 

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripi, yang tersusun 

sebagai berikut: 

4. Bagian awal skripsi 

Berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

5. Bagian isi skripsi 

Terdiri dari lima bab, yaitu:  
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a. Bab 1. Pendahuluan 

Memuat tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

b. Bab 2. Landasan Teori dan Hipotesis 

Memuat teori yang melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, 

pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, dan 

hipotesis tindakan. 

c. Bab 3. Metode Penelitian 

Memuat jenis dan rancangan penelitian, metode penentu subyek 

penelitian, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penyusunan alat ukur, metode analisis data, hasil uji coba alat ukur, 

dan hasil analisis data awal. 

d. Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Memuat semua hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. 

e. Bab 5. Penutup 

Memuat simpulan hasil penelitian, dan saran-saran yang diberikan 

peneliti berdasarkan simpulan. 

6. Bagian akhir skripsi 

Memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Belajar  merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung  dalam 

interaksi aktif dengan  lingkungan, yang menghasilkan perubahan  dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan sikap. Perubahan ini bersifat 

relatif konstan dan berbekas. Dengan demikian belajar merupakan suatu 

kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari tata kehidupan manusia, sejak 

manusia lahir sampai meninggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang 

terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan karena belajar. Oleh 

karena itu, seseorang dikatakan belajar  dapat diasumsikan pada diri orang 

itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 

tingkah laku. Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri, yaitu : 

peserta didik, pengajar, sarana dan prasarana serta penilaian. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari 

pengalaman dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar yang dilakukan 

dengan proses pembelajaran melibatkan peran guru, bahan belajar, dan 

lingkungan yang kondusif yang sengaja diciptakan. Dalam arti sempit 



 

 

22

proses pembelajaran adalah proses pendidikan dalam lingkup 

persekolahan, sehingga arti dari proses pembelajaran adalah proses 

sosialisasi individu dengan lingkungan sekolah seperti guru, sumber atau 

fasilitas, dan teman sesama peserta didik dalam rangka perubahan sikap 

dan pola pikir. Menurut konsep komunikasi, pembelajaran adalah proses 

komunikasi fungsional antara peserta didik dengan guru dan peserta didik 

dengan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang 

akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Guru 

berperan sebagai komunikator, peserta didik sebagai komunikan dan 

materi yang dikomunikasikan berisi pesan yang berupa ilmu pengetahuan.  

Mengajar merupakan kegiatan yang mengatur terciptanya suatu 

lingkungan belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses balajar 

mengajar merupakan proses komunikasi antara guru sebagai pemberi 

pesan dan siswa yang menerima pesan. Pengertian pembelajaran adalah 

usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka 

dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya.  

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas 

dibandingkan dengan ilmu yang lain. Gagne menyatakan bahwa konsep 

matematika merupakan ide abstrak, dan untuk memahaminya dibutuhkan 

proses belajar yang cukup panjang (Yunita Ari,2007:17). Belajar 

matematika melibatkan struktur  hirarki atau urutan konsep–konsep yang 

mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar konsep 

atau pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar matematika harus terus 
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menerus dan berurutan karena belajar matematika yang terputus-putus 

akan mengganggu pemahaman dan mempengaruhi hasil belajar.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah-sekolah. Adapun fungsi dari mata pelajaran matematikan adalah 

sebagai alat, pola pikir, dan ilmu pengetahuan. Dan tujuan adanya mata 

pelajaran matematika di SMP adalah: 

a. Agar siswa memiliki kemampuan yang dapat dialih gunakan melalui 

kegiatan matematika 

b. Agar siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ketingkat pendidikan menengah 

c. Agar siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan 

dan perluasan dari matematika di sekolah dasar untuk dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari 

d. Agar siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap 

logis, kritis, praktis, cermat, disiplin, dan menghargai penggunaan 

matematika serta bersikap positif dan berjiwa kreatif (Yunita 

Ari,2007:18) 

Menurut Gagne dalam Yunita Ari (2007:29), belajar matematika 

ada dua objek yang diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek 

tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan 

memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif dan tahu 

bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, 

objek matematika yang tinggal menerimanya seperti lambang bilangan, 
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sudut dan notasi matematika lainya, serta keterampilan berupa kemampuan 

memberikan jawaban dengan tepat dan cermat.  

Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan kita dapat 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan noncontoh, misalkan konsep 

bilangan prima, himpunan, dan vektor, serta aturan objek yang paling 

abstrak yang berupa sifat atau teorema. Gagne mengemukakan bahwa 

belajar dapat dikelompokkan menjadi delapan tipe belajar yang secara urut 

sebagai berikut: 

1) Belajar syarat 

Dalam belajar ini, seorang guru harus kreatif dalam menyajikan 

pelajaran  sehingga dapat menimbulkan perasaan senang dan nyaman 

pada diri pembelajar. Perasaan ini akan berpindah kepada mata 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

2) Belajar stimulus-respon 

Unsur pokok dalam belajar adalah penguatan. Proses belajar akan 

berhasil apabila diikuti dengan pemberian penguatan terhadap respon 

yang benar, sedangkan respon yang salah tidak diberi penguatan. 

3) Belajar rangkaian gerak 

Dalam belajar ini terdapat sejumlah langkah sebagai mata rantai dalam 

rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan. Pembelajar harus 

mampu melakukan suatu gerakan lebih dahulu sebelum melakukan 

keseluruhan rangkaian gerakan dalam urutan yang tepat. 

4) Belajar rangkaian verbal 
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Dalam belajar ini pembelajar menghubungkan suatu kata dengan suatu 

objek yang berupa benda, orang atau kejadian, dan merangkaikan 

sejumlah kata dalam urutan yang tepat. 

5) Belajar membedakan 

Pola belajar ini menghasilkan kemampuan untuk membeda-bedakan 

antara objek yang terdapat dilingkungan fisik. Kemampuan untuk 

membedakan ini diperoleh melalui proses pengamatan. 

6) Belajar pembentukan konsep 

Belajar konsep merupakan tipe belajar yang memungkinkan 

pembelajar mengidentifikasi objek berdasarkan pada gambaran yang 

telah diinternalisasi. 

7) Belajar kaidah 

Kaidah merupakan jalinan antara dua konsep atau lebih. Tipe belajar 

ini memungkinkan pembelajar untuk meggabungkan dua konsep atau 

lebih. Penggabungan  antara konsep ini membentuk pemahaman baru 

terhadap objek yang berkaitan. 

8) Belajar pemecahan masalah 

Belajar ini menghasilkan prinsip yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah ini dilakukan 

dengan cara menghubung-hubungkan beberapa kaidah, sehingga 

membentuk kaidah yang tinggi (higher order ruke).  

Dalam pemecahan masalah ada lima langkah yang harus dilakukan 

yaitu: 
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a) menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas; 

b) menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional; 

c) menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik; 

d) menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh 

hasilnya; 

e) mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh;  

Lebih jauh Gagne mengungkapkan bahwa hasil belajar harus 

didasarkan pada pengamatan tingkah laku, melalui respon dan belajar 

bersyarat. Alasannya adalah bahwa manusia itu organisme pasif  yang bisa 

dikontrol melalui imbalan dan hukuman (Yunita Ari,2007:32) 

2.1.2 Pembelajaran dengan Metode kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh guru. Guru menjelaskan cara menyelesaikan suatu soal 

kemudian guru memberikan rumus yang digunakan, memberikan beberapa 

soal latihan, menyuruh siswa mengerjakan di depan kelas kemudian 

memberi pekerjaan rumah kepada siswa.  

Pembelajaran dengan metode pembelajaran kontekstual 

mempunyai kelebihan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

a. Kelebihan metode kontekstual: 

 Dapat menampung kelas dalam jumlah yang besar 

 Bahan pelajaran dapat disampaikan secara urut 

 Guru dapat menekankan hal-hal yang dianggap penting 
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 Tuntutan kurikulum secara tepat dapat diselesaikan 

 Kekurangan buku pelajaran dapat diatasi 

b. Kelemahan metode kontekstual: 

 Siswa pasif, mudah bosan dan belum tentu memahami materi yang 

disampaikan, misalkan guru hanya menerangkan konsep lingkaran 

tanpa alat peraga 

 Padatnya materi dapat membuat siswa kurang dapat menguasai 

materi pelajaran 

 Materi pelajaran yang diperoleh mudah terlupakan 

 Siswa cenderung menghafal tetapi belum tentu mengerti 

 Inisiatif dan kreatifitas siswa kurang berkembang 

2.1.3 Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe CIRC 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC termasuk 

dalam model pembelajaran Cooperative Learning. CIRC singkatan dari 

Cooperative Integreted Reading and Composition. Dalam model 

pembelajaran ini siswa dikelompokkan secara hiterogen, terdiri dari 4 

atau 5 siswa. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa 

dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa 

sosial yang tinggi. Selain itu siswa dapat bekerjasama dengan siswa 

lain, dapat mengungkapkan pendapatnya, menghargai orang lain, dan 

sebagainya.  

Kegiatan pokok dalam CIRC untuk memecahkan soal cerita 

meliputi : (1) Salah satu anggota kelompok saling membaca atau 
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beberapa anggota kelompok saling membaca, (2) Membuat prediksi 

atau menafsirkan soal cerita, termasuk menuliskan apa yang diketahui, 

apa yang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan dengan suatu 

varisbel tertentu, (3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian 

soal cerita, dan (4) Menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut 

(Suyitno Amin,2006:12). 

2.1.4 Metode Pembelajaran Problem Solving 

Metode problem solving adalah metode pembelajaran berdasarkan 

pada pemecahan masalah. Menurut Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan 

Zain (2002:103-104), bahwa metode problem solving mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan, yang sesuai dengan 

taraf kemampuan siswa. 

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-

buku, meneliti, bertanya, berdiskusi dan lain-lain. 

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan pada data yang telah diperoleh, pada 

langkah sebelumnya. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin 

bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok.  
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e. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban masalah tadi. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, metode problem 

solving mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

 

 Adapun kelebihan dari metode problem solving adalah: 

∗ Dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan 

dengan kehidupan 

∗ Dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil 

∗ Meransang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara 

kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya siswa 

banyak berfikir dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi 

dalam rangka mencari pemecahan. 

 Adapun kekurangan metode problem solving adalah: 

∗ Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan tingkat berfikir siswa. 

∗ Memrlukan waktu yang cukup banyak. 

∗ Mengubah kebiasaan siswa dari mendengarkan dan menerima 

informasi saja menjadi belajar berfikir memecahkan permasalahan. 

2.1.5 Media Pembelajaran Matematika 

Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang 
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memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

(Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,2002:137-138). 

Media merupakan alat bantu dalam pembelajaran. Adapun fungsi 

media sebagai alat bantu adalah memudahkan jalan menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan berbantuan media mempertinggi kegiatan belajar 

siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama.  

Alasan dikatakan dapat mempertinggi proses belajar siswa adalah: 

a) Pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b) Materi lebih jelas maknanya, sehingga lebih mudah difahami oleh 

siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih 

baik. 

c) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, karena siswa tidak hanya mendengarkan 

saja uraian materi dari guru tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan kegiatan, mendemostrasikan, dan lain-lain. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002:140-141), 

prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah: 

i. Menentukan jenis media dengan tepat 

ii. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat 

iii. Menyajikan media dengan tepat 
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iv. Menempatkan atau memperhatikan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat 

d) Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pembelajaran yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapai.  

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

alat peraga keliling dan alat peraga luas daerah lingkaran. 

2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan maslah merupakan proses penerimaan masalah sebagai 

tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengjarkan 

pemecahan masalah kepada siswa merupakan kegiatan dari seorang 

guru dimana guru itu membangkitkan siswa-siswanya agar menerima 

dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dan 

kemudian guru membimbing siswa-siswanya untuk samapai kepada 

penyelesaian masalah.  

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah bagi seorang siswa pada 

suatu saat, tetapi bukan masalah bagi siswa lagi untuk soal berikutnya 

jika siswa tersebut telah mengetahui cara atau prosedur untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Soal atau pertanyaan akan menjadi masalah bagi siswa jika: 

a. Pertanyaan yang dihadapkan pada seorang siswa harus dapat 

dimengerti oleh siswa tersebut, dan pertanyaan itu harus merupakan 

tantangan  baginya untuk dijawab. 
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b. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang 

telah diketahui oleh siswa 

Syarat suatu soal menjadi soal pemecahan masalah adalah: 

a. Siswa mempunyai pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal 

tersebut 

b. Diperkirakan siswa mampu menyelesaikan soal tersebut 

c. Siswa belum tahu cara menyelesaikan soal tersebut 

d. Siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut 

(Suyitno Amin, 2004:37) 

Menurut Polya dalam Effendi Aziz (2008: 15) terdapat dua macam 

masalah, yaitu: 

a. Masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau 

konkrit, termasuk teka-teki. Bagian utama dari suatu masalah adalah 

sebagai berikut: 

1) Apa yang dicari 

2) Bagaimana data diketahui 

3) Bagaimana syaratnya 

Ketiga bagian utama tersebut merupakan landasan untuk dapat 

menyelesaikan masalah jenis ini. 

b. Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu 

pertanyaan itu benar, salah atau tidak keduanya. Bagian utama dari 

masalah jenis ini adalah: 

1) Hipotesis 
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2) Konklusi 

Hipotesis dan konklusi dari suatu teorema yang harus dibuktikan 

kebenaranya. Kedua bagian utama tersebut sebagai landasan utama 

untuk dapat menyelesaikan masalah jenis ini. 

Hasil penelitian dari Capper dalam Suherman Erman (2003:90), 

menunjukkan bahwa pengalaman siswa sebelumya, perkembangan 

kognitif, serta minat (ketertarikan) terhadap matematika merupakan faktor-

faktor yang sangat berpengaruh terhadsap keberhasilan dalam pemecahan 

masalah. 

Menurut Polya, dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat                  

empat  langkah  yang  harus  dilakukan,  yaitu: 

1) Memahami masalah 

2) Merencanakan penyelesaian 

3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

4) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan (Suherman Erman, 2003: 91 ) 

Indikator pemecahan masalah pada peraturan dirjen                       

Diknasmen Depdiknas No 506/C/PP/2004 (Effendi Aziz, 2008: 30),                 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan menunjukkan pemecahan masalah 

b. Kemampuan mengorganisasikan data dan memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah 

c. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam berbagi bentuk 
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d. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah 

e. Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika                             

dari suatu masalah 

f. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

2.1.7 Implementasi 

 Adapun langkah-langkah model pembelajaran Cooperative                 

Learning tipe CIRC dan metode problem solving adalah sebagai               

berikut: 

1) Pendahuluan 

a) Guru melakukan apersepsi 

b) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe CIRC dan metode problem solving 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Guru memberikan motivasi 

2) Kegiatan inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan                        

small discusion. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang yang               

ditentukan oleh guru dan kelompok ini bersifat permanen.                            

Tiap-tiap kelompok mendapatkan Lembar Diskusi Siswa (LDS)               

untuk dibahas bersama. Dan mendapatkan alat peraga yang                 

digunakan sesuai dengan petunjuk pada lembar diskusi siswa.                  

Secara berkelompok, siswa memecahkan permasalah yang                  

terdapat dalam lembar diskusi sesuai petunjuk yang terdapat                          
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di dalamnya. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru                 

dalam memecahkan permasalahan (peranan guru dalam                          

hal ini menciptakan situasi yang dapat memudahkan                       

munculnya pertanyaan dan memberikan pancingan agar                            

siswa mau berpendapat serta menumbuhkan situasi dan                      

kondisi  lingkungan  yang  dihasilkan  atas dasar  interest  siswa) 

3) Penutup 

a) Dengan bimbingan, guru membuat simpulan dari materi                      

yang didiskusikan. 

b) Guru memberikan soal evaluasi dari materi yang sudah 

dijelaskan. 

c) Siswa diberi PR dari materi yang sudah dijelaskan. 

Dalam  mata  pelajaran  matematika  khususnya  materi                

lingkaran terdapat  kemampuan  pemecahan  masalah  dan                  

kreatifitas  yang  dimiliki  oleh  siswa melalui  proses                     

pembelajaran matematika,  yaitu mencakup  kemampuan :                            

1).  Menyajikan  pernyataan  secara   lisan, tertulis,   gambar,                     

dan   diagram,   2).   Mengajukan dugaan,       3). Melakukan 

manipulasi matematika, 4). Menarik kesimpulan, menyusun  bukti,                

memberi  alasan terhadap  kebenaran  solusi,    5).  Menarik              

kesimpulan  dari  suatu  pernyataan,  6).  Menarik  kesahihan              

suatu  argumen,  dan  7).  Menemukan  pola  untuk      membuat  

generalisasi.  Dan  kemampuan  pemecahan  masalah                            
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.  

dan  kreatifitas yang  dimiliki  oleh  siswa  nantinya  pasti                    

akan  berbeda-beda.  Siswa  yang  mempunyai  kemampuan              

pemecahan  masalah  serta  kreatifitas  yang  baik  akan  lebih                

mudah  memahami  konsep lingkaran daripada  siswa  yang           

mempunyai  kemampuan   lebih rendah. 

2.1.8 Tinjauan Materi 

Menurut Negoro St. dan B. Harahap,  

Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak 

sama terhadap suatu titik tertentu pada bidang datar.  

Titik tertentu itu disebut sebagai pusat lingkaran (O). 

Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran atau radius (r) 

Sededangkan garis tengah yang disebut diameter (d). 

∗ Unsur-unsur Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap, adalah sebagai berikut: 

 

  

  

  

 

 

Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah 

lingkaran (di pusat lingkaran) 

 Titik pusat lingkaran: titik O 

D C 
B 

A 

O 

E 



 

 

37

Diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran adalah ruas garis yang 

melalui titik pusat suatu lingkaran 

 Diameter : garis AB (garis warna unggu) 

Jari-jari lingkaran adalah semua garis antara pusat dan sembarang titik 

pada lingkaran 

 Jari-jari : garis OA, garis OB, garis OC, garis OD, 

garis OE 

Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dapat membentuk 

lingkaran 

 Busur : garis lengkung AC, garis lengkung AD, garis 

lengkung CB, dan garis lengkung BD  

Tali busur adalah garis yang menghubungkan antara ujung busur 

lingkaran ke ujung yang satunya 

Tali busur : garis AD, garis BD, garis BE, garis EC, garis 

BC, garis CA (garis warna orange) 

 Apotema adalah jarak antara titik pusat dan tali busur 

Apotema : OE (garis warna hijau) 

Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur 

pada suatu lingkaran 

Juring : daerah OBD dan OCB (daerah arsiran warna 

biru) 
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.  

Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan 

busur pada suatu lingkaran 

Tembereng : daerah AD (daerah arsiran warna kuning) 

Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya berupa titik 

pusat lingkaran dan kaki-kainya adalah jari-jari lingkaran itu 

Sudut pusat     : sudut COD 

Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak di lingkaran 

Sudut keliling    : sudut CAD 

∗ Keliling Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap 

Keliling  lingkaran  adalah  panjang  lingkaran 

  

 

 

 

Jika dilakukan pengukuran, kemudian dihitung   
diameter
keliling  = 3,14 

              Dan diketahui 3,14 = π  

maka       
diameter
keliling  = π  

 ⇔         
d
k      = π  

 ⇔         k       = π d              karena     d = 2 r 

   ⇔         k       = π (2 r) 

   ⇔         k       = 2 π  r 

O 
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Jadi                    atau           

 

Contoh soal 

Jika diketahui diameter sebuah lingkaran adalah 8 cm, berapakah 

keliling dari lingkaran tersebut? 

Penyelesaian: 

k = π d  

 = 3,14 ×  8 cm 

 = 25,12 cm 

Jadi keliling dari lingkaran tersebut adalah 25,12 cm 

∗ Luas Daerah Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap  

Luas daerah lingkaran adalah luas seluruh permukaan daerah yang 

dibatasi lingkaran. 

Luas daerah lingkaran  = π
4
1 d 2            karena      d = 2 r 

 = π
4
1 (2 r) 2  

 = π r 2  

 

Jadi                    atau           

 

Contoh soal 

Jika diketahui jari-jari sebuah lingkaran adalah 10 cm, berapakah luas 

daerah lingkaran tersebut? 

k = 2 π r  k = π d  

L = π 2r  L = π
4
1 2d  
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Penyelesaian: 

L = π 2r  
 = 3,14 ×  ( )210 cm  

 = 314 cm2 

 

Jadi luas daerah lingkaran tersebut adalah 314 cm2. 

2.2  Kerangka Berfikir 

Memecahkan  masalah  dalam  pembelajaran matematika,  menuntut    

siswa  mempunyai  ketrampilan  dan  kreativitas  dalam                     

menyelesaikan  masalah  pelajaran  matematika.  Masalah  yang  menuntut  

ketrampilan          dan  kreativitas  akan  lebih  tepat  jika  dikerjakan                 

secara  kelompok     kerjasama  dibandingkan  secara kompetensi                     

dan   individual. 

  Siswa  dalam kelompok akan  berusaha  untuk  mendorong                  

teman-temannya  agar   berhasil  di  dalam  memecahkan                            

suatu     masalah  maupun  pembelajaran.  Model                             

pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC, salah satu                

pembelajaran dalam bentuk kelompok. Dengan pembelajaran                    

kelompok, diharapkan para siswa dapat   meningkatkan pikiran                     

kritisnya,  kreatif, menumbuhkan rasa sosial,  bekerjasama dengan               

siswa lain, dapat mengungkapkan     pendapatnya,      menghargai                            

orang   lain  (Suyitno Amin,2006:12).  

Pembelajaran menggunakan Model pembelajaran Cooperative            

Learning tipe CIRC dan metode pembelajaran Problem                            

Solving  diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika                    

pada siswa. 

 

 



 

 

41

Adapun kerangka berpikirnya dapat dilihat dari bagan berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masalah pada materi pokok lingkaran yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari 

 
Model Cooperative Learning tipe CIRC  

dan metode pembelajaran problem solving  

 
Penggunaan alat peraga untuk 

menyelesaikan masalah 

 
Pengaruh model Cooperative Learning 
tipe CIRC  dan metode pembelajaran 
problem solving dengan berbantuan 

alat peraga terhadap kemampuan 
pemecahan masalah 

 
Nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih baik dari 
pada kelas kontrol 

 
Mencapai ketuntasan 

belajar 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan   kerangka  berpikir  diatas,  maka  dirumuskan  

hipotesis sebagai  berikut: 

Model  Cooperative  Learning  tipe  Cooperative  Integreted  Reading                        

and  Compositio,   dan  metode  pembelajaran  problem  solving  lebih  efektif        

jika dibanding  metode  pembelajaran  kontekstual terhadap  kemampuan           

pemecahan masalah  siswa  SMP kelas  VIII  materi  pokok  lingkaran.  

 

Atau secara simbolik: 

 

1. H0 : 01 μμ ≥  

H1 : 01 μμ <  

 

2. H0 : 21 μμ ≤  

H1 : 21 μμ >  

Keterangan: 

1μ  = rata-rata kelas eksperimen 

2μ  = rata-rata kelas kontrol 

0μ  = kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan (60) 

 

2.4 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung  dalam 

interaksi aktif dengan  lingkungan, yang menghasilkan perubahan  dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan sikap. Perubahan ini bersifat 

relatif konstan dan berbekas. Dengan demikian belajar merupakan suatu 

kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari tata kehidupan manusia, sejak 
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manusia lahir sampai meninggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang 

terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan karena belajar. Oleh 

karena itu, seseorang dikatakan belajar  dapat diasumsikan pada diri orang 

itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 

tingkah laku. Berhasil tidaknya kegiatan belajar akan sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri, yaitu : 

peserta didik, pengajar, sarana dan prasarana serta penilaian. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari 

pengalaman dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar yang dilakukan 

dengan proses pembelajaran melibatkan peran guru, bahan belajar, dan 

lingkungan yang kondusif yang sengaja diciptakan. Dalam arti sempit 

proses pembelajaran adalah proses pendidikan dalam lingkup 

persekolahan, sehingga arti dari proses pembelajaran adalah proses 

sosialisasi individu dengan lingkungan sekolah seperti guru, sumber atau 

fasilitas, dan teman sesama peserta didik dalam rangka perubahan sikap 

dan pola pikir. Menurut konsep komunikasi, pembelajaran adalah proses 

komunikasi fungsional antara peserta didik dengan guru dan peserta didik 

dengan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang 

akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Guru 

berperan sebagai komunikator, peserta didik sebagai komunikan dan 

materi yang dikomunikasikan berisi pesan yang berupa ilmu pengetahuan.  
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Mengajar merupakan kegiatan yang mengatur terciptanya suatu 

lingkungan belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses balajar 

mengajar merupakan proses komunikasi antara guru sebagai pemberi 

pesan dan siswa yang menerima pesan. Pengertian pembelajaran adalah 

usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka 

dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya.  

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas 

dibandingkan dengan ilmu yang lain. Gagne menyatakan bahwa konsep 

matematika merupakan ide abstrak, dan untuk memahaminya dibutuhkan 

proses belajar yang cukup panjang (Yunita Ari,2007:17). Belajar 

matematika melibatkan struktur  hirarki atau urutan konsep–konsep yang 

mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar konsep 

atau pengalaman yang sudah ada, sehingga belajar matematika harus terus 

menerus dan berurutan karena belajar matematika yang terputus-putus 

akan mengganggu pemahaman dan mempengaruhi hasil belajar.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah-sekolah. Adapun fungsi dari mata pelajaran matematikan adalah 

sebagai alat, pola pikir, dan ilmu pengetahuan. Dan tujuan adanya mata 

pelajaran matematika di SMP adalah: 

a. Agar siswa memiliki kemampuan yang dapat dialih gunakan melalui 

kegiatan matematika 

b. Agar siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ketingkat pendidikan menengah 
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c. Agar siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan 

dan perluasan dari matematika di sekolah dasar untuk dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari 

d. Agar siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap 

logis, kritis, praktis, cermat, disiplin, dan menghargai penggunaan 

matematika serta bersikap positif dan berjiwa kreatif (Yunita 

Ari,2007:18) 

Menurut Gagne dalam Yunita Ari (2007:29), belajar matematika 

ada dua objek yang diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek 

tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan 

memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif dan tahu 

bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, 

objek matematika yang tinggal menerimanya seperti lambang bilangan, 

sudut dan notasi matematika lainya, serta keterampilan berupa kemampuan 

memberikan jawaban dengan tepat dan cermat.  

Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan kita dapat 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan noncontoh, misalkan konsep 

bilangan prima, himpunan, dan vektor, serta aturan objek yang paling 

abstrak yang berupa sifat atau teorema. Gagne mengemukakan bahwa 

belajar dapat dikelompokkan menjadi delapan tipe belajar yang secara urut 

sebagai berikut: 

9) Belajar syarat 
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Dalam belajar ini, seorang guru harus kreatif dalam menyajikan 

pelajaran  sehingga dapat menimbulkan perasaan senang dan nyaman 

pada diri pembelajar. Perasaan ini akan berpindah kepada mata 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

10) Belajar stimulus-respon 

Unsur pokok dalam belajar adalah penguatan. Proses belajar akan 

berhasil apabila diikuti dengan pemberian penguatan terhadap respon 

yang benar, sedangkan respon yang salah tidak diberi penguatan. 

11) Belajar rangkaian gerak 

Dalam belajar ini terdapat sejumlah langkah sebagai mata rantai dalam 

rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan. Pembelajar harus 

mampu melakukan suatu gerakan lebih dahulu sebelum melakukan 

keseluruhan rangkaian gerakan dalam urutan yang tepat. 

12) Belajar rangkaian verbal 

Dalam belajar ini pembelajar menghubungkan suatu kata dengan suatu 

objek yang berupa benda, orang atau kejadian, dan merangkaikan 

sejumlah kata dalam urutan yang tepat. 

13) Belajar membedakan 

Pola belajar ini menghasilkan kemampuan untuk membeda-bedakan 

antara objek yang terdapat dilingkungan fisik. Kemampuan untuk 

membedakan ini diperoleh melalui proses pengamatan. 

14) Belajar pembentukan konsep 



 

 

47

Belajar konsep merupakan tipe belajar yang memungkinkan 

pembelajar mengidentifikasi objek berdasarkan pada gambaran yang 

telah diinternalisasi. 

15) Belajar kaidah 

Kaidah merupakan jalinan antara dua konsep atau lebih. Tipe belajar 

ini memungkinkan pembelajar untuk meggabungkan dua konsep atau 

lebih. Penggabungan  antara konsep ini membentuk pemahaman baru 

terhadap objek yang berkaitan. 

16) Belajar pemecahan masalah 

Belajar ini menghasilkan prinsip yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah ini dilakukan 

dengan cara menghubung-hubungkan beberapa kaidah, sehingga 

membentuk kaidah yang tinggi (higher order ruke).  

Dalam pemecahan masalah ada lima langkah yang harus dilakukan 

yaitu: 

f) menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas; 

g) menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional; 

h) menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik; 

i) menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh 

hasilnya; 

j) mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh;  
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Lebih jauh Gagne mengungkapkan bahwa hasil belajar harus 

didasarkan pada pengamatan tingkah laku, melalui respon dan belajar 

bersyarat. Alasannya adalah bahwa manusia itu organisme pasif  yang bisa 

dikontrol melalui imbalan dan hukuman (Yunita Ari,2007:32) 

2.1.2 Pembelajaran dengan Metode Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh guru. Guru menjelaskan cara menyelesaikan suatu soal 

kemudian guru memberikan rumus yang digunakan, memberikan beberapa 

soal latihan, menyuruh siswa mengerjakan didepan kelas kemudian 

memberi pekerjaan rumah kepada siswa.  

Pembelajaran dengan metode pembelajaran konvensional 

mempunyai kelebihan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

a. Kelebihan metode konvensional: 

 Dapat menampung kelas dalam jumlah yang besar 

 Bahan pelajaran dapat disampaikan secara urut 

 Guru dapat menekankan hal-hal yang dianggap penting 

 Tuntutan kurikulum secara tepat dapat diselesaikan 

 Kekurangan buku pelajaran dapat diatasi 

b. Kelemahan metode konvensional: 

 Siswa pasif, mudah bosan dan belum tentu memahami materi yang 

disampaikan, misalkan guru hanya menerangkan konsep lingkaran 

tanpa alat peraga 
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 Padatnya materi dapat membuat siswa kurang dapat menguasai 

materi pelajaran 

 Materi pelajaran yang diperoleh mudah terlupakan 

 Siswa cenderung menghafal tetapi belum tentu mengerti 

 Inisiatif dan kreatifitas siswa kurang berkembang 

2.1.3 Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe CIRC 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC termasuk 

dalam model pembelajaran Cooperative Learning. CIRC adalah singkatan 

dari Cooperative Integreted Reading and Composition. Dalam model 

pembelajaran ini siswa dikelompokkan secara hiterogen, terdiri dari 4 atau 

5 siswa. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial 

yang tinggi. Selain itu siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain, dapat 

mengungkapkan pendapatnya, menghargai orang lain, dan sebagainya.  

Kegiatan pokok dalam CIRC untuk memecahkan soal cerita 

meliputi : (1) Salah satu anggota kelompok saling membaca atau beberapa 

anggota kelompok saling membaca, (2) Membuat prediksi atau 

menafsirkan soal cerita, termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan dengan suatu varisbel 

tertentu, (3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal cerita, 

dan (4) Menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut (Suyitno 

Amin,2006:12). 
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2.1.4 Metode Pembelajaran Problem Solving 

Metode problem solving adalah metode pembelajaran berdasarkan 

pada pemecahan masalah. Menurut Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan 

Zain dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajaran (2002:103-104), 

bahwa metode problem solving mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

f. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan, yang sesuai dengan 

taraf kemampuan siswa. 

g. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-

buku, meneliti, bertanya, berdiskusi dan lain-lain. 

h. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan pada data yang telah diperoleh, pada 

langkah sebelumnya. 

i. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin 

bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok.  

j. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban masalah tadi. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, metode problem 

solving mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
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 Adapun kelebihan dari metode problem solving adalah: 

∗ Dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan 

dengan kehidupan 

∗ Dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil 

∗ Meransang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara 

kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya siswa 

banyak berfikir dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi 

dalam rangka mencari pemecahan. 

 Adapun kekurangan metode problem solving adalah: 

∗ Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan tingkat berfikir siswa. 

∗ Memrlukan waktu yang cukup banyak. 

∗ Mengubah kebiasaan siswa dari mendengarkan dan menerima 

informasi saja menjadi belajar berfikir memecahkan permasalahan. 

2.1.5 Media Pembelajaran Matematika 

Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan 

anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan (Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain,2002:137-138). 

Media merupakan alat bantu dalam pembelajaran. Adapun fungsi 

media sebagai alat bantu adalah memudahkan jalan menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses 
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belajar mengajar dengan berbantuan media mempertinggi kegiatan belajar 

siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama.  

Alasan dikatakan dapat mempertinggi proses belajar siswa adalah: 

e) Pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

f) Materi lebih jelas maknanya, sehingga lebih mudah difahami oleh 

siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih 

baik. 

g) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, karena siswa tidak hanya mendengarkan 

saja uraian materi dari guru tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan kegiatan, mendemostrasikan, dan lain-lain. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002:140-141), 

prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah: 

v. Menentukan jenis media dengan tepat 

vi. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat 

vii. Menyajikan media dengan tepat 

viii. Menempatkan atau memperhatikan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat 

h) Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pembelajaran yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapai.  
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Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

alat peraga keliling dan alat peraga luas daerah lingkaran. 

2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan maslah merupakan proses penerimaan masalah sebagai 

tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengjarkan pemecahan 

masalah kepada siswa merupakan kegiatan dari seorang guru dimana guru 

itu membangkitkan siswa-siswanya agar menerima dan merespon 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dan kemudian guru 

membimbing siswa-siswanya untuk samapai kepada penyelesaian 

masalah.  

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah bagi seorang siswa pada 

suatu saat, tetapi bukan masalah bagi siswa lagi untuk soal berikutnya jika 

siswa tersebut telah mengetahui cara atau prosedur untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Soal atau pertanyaan akan menjadi masalah bagi siswa jika: 

c. Pertanyaan yang dihadapkan pada seorang siswa harus dapat 

dimengerti oleh siswa tersebut, dan pertanyaan itu harus merupakan 

tantangan  baginya untuk dijawab. 

d. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang 

telah diketahui oleh siswa 

Syarat suatu soal menjadi soal pemecahan masalah adalah: 

e. Siswa mempunyai pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal 

tersebut 
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f. Diperkirakan siswa mampu menyelesaikan soal tersebut 

g. Siswa belum tahu cara menyelesaikan soal tersebut 

h. Siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut 

(Suyitno Amin, 2004:37) 

Hasil penelitian dari Capper dalam Suherman Erman (2003:90) 

dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajran matematika 

kontemporer, menunjukkan bahwa pengalaman siswa sebelumya, 

perkembangan kognitif, serta minat (ketertarikan) terhadap matematika 

merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadsap keberhasilan 

dalam pemecahan masalah. 

Menurut Polya, dalam menyelesaikan suatu masalah terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan, yaitu: 

5) Memahami masalah 

6) Merencanakan penyelesaian 

7) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

8) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan (Suherman Erman, 2003: 91) 

Indikator pemecahan masalah pada peraturan dirjen Diknasmen 

Depdiknas No 506/C/PP/2004 (Effendi Aziz, 2008: 30), adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan menunjukkan pemecahan masalah 

b. Kemampuan mengorganisasikan data dan memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah 
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c. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam berbagi bentuk 

d. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah 

e. Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah 

f. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

2.1.7 Implementasi 

 Adapun langkah-langkah model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe CIRC dan metode problem solving adalah sebagai berikut: 

4) Pendahuluan 

a) Guru melakukan apersepsi 

b) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe CIRC dan metode problem solving 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Guru memberikan motivasi 

5) Kegiatan inti 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan small 

discusion. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang yang ditentukan 

oleh guru dan kelompok ini bersifat permanen. Tiap-tiap kelompok 

mendapatkan Lembar Diskusi Siswa (LDS) untuk dibahas 

bersama. Dan mendapatkan alat peraga yang digunakan sesuai 

dengan petunjuk pada lembar diskusi siswa. Secara berkelompok, 

siswa memecahkan permasalah yang terdapat dalam lembar diskusi 
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sesuai petunjuk yang terdapat didalamnya. Siswa mendapat 

bimbingan dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan 

(peranan guru dalam hal ini menciptakan situasi yang dapat 

memudahkan munculnya pertanyaan dan memberikan pancingan 

agar siswa mau berpendapat serta menumbuhkan situasi dan 

kondisi lingkungan yang dihasilkan atas dasar interest siswa). 

6) Penutup 

d) Dengan bimbingan, guru membuat simpulan dari materi yang 

didiskusikan. 

e) Guru memberikan soal evaluasi dari materi yang sudah 

dijelaskan. 

f) Siswa diberi PR dari materi yang sudah dijelaskan. 

Dalam mata pelajaran matematika khususnya materi 

lingkaran terdapat kemampuan pemecahan masalah dan kreatifitas 

yang dimiliki oleh siswa melalui proses pembelajaran matematika, 

yaitu mencakup kemampuan :     1). Menyajikan pernyataan secara 

lisan, tertulis, gambar, dan diagram, 2). Mengajukan dugaan, 3). 

Melakukan manipulasi matematika, 4). Menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberi alasan terhadap kebenaran solusi, 5). 

Menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, 6). Menarik kesahihan 

suatu argumen, dan 7). Menemukan pola untuk membuat 

generalisasi. Dan kemampuan pemecahan masalah dan kreatifitas 

yang dimiliki oleh siswa nantinya pasti akan berbeda-beda. Siswa 
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.  

yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah serta kreatifitas 

yang baik akan lebih mudah memahami konsep lingkaran daripada 

siswa yang mempunyai kemampuan lebih rendah. 

2.1.8 Tinjauan Materi 

Menurut Negoro St. dan B. Harahap dalam bukunya yang berjudul 

Ensiklopedia Matematika, Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-

titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu pada bidang datar. 

Titik tertentu itu disebut sebagai pusat lingkaran (O), jarak yang sama 

disebut jari-jari lingkaran atau radius (r), dan mempunyai garis tengah 

yang disebut diameter (d). 

∗ Unsur-unsur Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap dalam bukunya yang berjudul 

Ensiklopedia Matematika, adalah sebagai berikut: 

  

  

  

  

 

 

Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah 

lingkaran (di pusat lingkaran) 

 Titik pusat lingkaran: titik O 

D C 
B 

A 

O 

E 
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Diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran adalah ruas garis yang 

melalui titik pusat suatu lingkaran 

 Diameter : garis AB (garis warna unggu) 

Jari-jari lingkaran adalah semua garis antara pusat dan sembarang titik 

pada lingkaran 

 Jari-jari : garis OA, garis OB, garis OC, garis OD, 

garis OE 

Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dapat membentuk 

lingkaran 

 Busur : garis lengkung AC, garis lengkung AD, garis 

lengkung CB, dan garis lengkung BD  

Tali busur adalah garis yang menghubungkan antara ujung busur 

lingkaran ke ujung yang satunya 

Tali busur : garis AD, garis BD, garis BE, garis EC, garis 

BC, garis CA (garis warna orange) 

 Apotema adalah jarak antara titik pusat dan tali busur 

Apotema : OE (garis warna hijau) 

Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur 

pada suatu lingkaran 

Juring : daerah OBD dan OCB (daerah arsiran warna 

biru) 

Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan 

busur pada suatu lingkaran 
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.  

Tembereng : daerah AD (daerah arsiran warna kuning) 

Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya berupa titik 

pusat lingkaran dan kaki-kainya adalah jari-jari lingkaran itu 

Sudut pusat     : sudut COD 

Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak di lingkaran 

Sudut keliling    : sudut CAD 

∗ Keliling Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap dalam bukunya yang berjudul 

Ensiklopedia Matematika, keliling lingkaran adalah panjang lingkaran 

  

 

 

Cara menentukan keliling lingkaran: 

ALAT PERAGA LINGKARAN 

 

 

 

 

 

           Gambar. (i)                      Gambar. (ii) 

 Keterangan :  

 Lingkaran  (i) : terbuat dari kertas BC 

 Lingkaran  (ii) : terbuat dari steorofom 

 Lingkaran (i)  sama dan sebangun dengan lingkaran (ii) 

 

 

 

O 
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 Langkah-langkah: 

1. Lingkaran (i) dilipat menjadi menjadi dua bagian yang sama besar. 

Buka kembali lipatan tadi.  

 

  ⇒  

 

Garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, 

garis tersebut dinamakan diameter lingkaran (d). 

2. Setengah dari garis tersebut (d) disebut jari-jari lingkaran. 

3. Gunakan pita untuk mengelilingi lingkaran (ii)  

 

  

 

         pita 

  

                     Gambar (ii)                                                        

Panjang pita yang mengelilingi lingkaran tersebut dinamakan keliling 

lingkaran (k). 

4. Jika dilakukan pengukuran, kemudian dihitung   
diameter
keliling  = 3,14 

Dan diketahui 3,14 = π  

maka       
diameter
keliling  = π  

 ⇔         
d
k      = π  

 ⇔         k       = π d              karena     d = 2 r 

   ⇔         k       = π (2 r) 

   ⇔         k       = 2 π  r 
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Jadi                    atau           

 

Contoh soal 

Jika diketahui diameter sebuah lingkaran adalah 8 cm, berapakah 

keliling dari lingkaran tersebut? 

Penyelesaian: 

k = π d  

 = 3,14 ×  8 cm 

 = 25,12 cm 

Jadi keliling dari lingkaran tersebut adalah 25,12 cm 

∗ Luas Daerah Lingkaran  

Menurut Negoro St. dan B. Harahap dalam bukunya yang berjudul 

Ensiklopedia Matematika, luas daerah lingkaran adalah luas seluruh 

permukaan daerah yang dibatasi lingkaran, 

ALAT PERAGA LINGKARAN: 

 

                                                                    
      Gambar. (i)                      Gambar. (ii)           Gambar. (iii)           

Keterangan :  

Lingkaran  (i) : terbuat dari kertas BC 

Lingkaran  (ii) : terbuat dari kertas BC yang dibuat berjuring 

Lingkaran  (iii) : terbuat dari kertas BC yang dibuat berjuring 

Lingkaran (i)  sama dan sebangun dengan lingkaran (ii) 

k = 2 π r  k = π d  
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Lingkaran (ii)  sama dan sebangun dengan lingkaran (iii) 

Langkah-langkah: 

1. Perhatikan lingkaran (iii). Keliling dari lingkaran tersebut adalah  k = 

π d    

2. Luas daerah yang berwarna kuning = Luas daerah yang berwarna 

merah 

   = 
2
1  luas daerah lingkaran 

3. Keliling daerah warna kuning = Keliling daerah warna merah 

      = 
2
1    keliling lingkaran 

           = 
2
1  ×  (π d ) 

  = 
2
1 π d  

 

4. Juring-juring pada lingkaran (iii), disusun seperti gambar (iv) 

                    ⇒  

 
 Gambar (iv) akan menyerupai bentuk bangun persegi panjang 

 

          
 

 

Dengan panjang persegi panjang (p)  =  Keliling daerah warna merah 

             lebar persegi panjang (l)        =  jari-jari lingkaran (r) 

p 

   l 

Gambar (iii)                  Gambar (iv) 
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Luas daerah persegi panjang (iii) =  panjang  ×   lebar 

  =       p        ×     l 

  = Keliling daerah warna merah×  

jari-jari  

  = 
2
1    keliling lingkaran  ×   r   

  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ dπ

2
1   ×     ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ d

2
1  

  = π
4
1 d 2      

Karena persegi panjang gambar (iv) terbentuk dari lingkaran gambar 

(iii) 

Maka luas persegi panjang gambar (iv) = luas lingkaran gambar (iii) 

           = luas lingkaran gambar (ii) 

  = luas lingkaran gambar (i) 

Luas daerah lingkaran =  Luas darah persegi panjang gambar (iv) 

 = π
4
1 d 2            karena      d = 2 r 

 = π
4
1 (2 r) 2  

 = π r 2  

 

Jadi                    atau           

Contoh soal 

Jika diketahui jari-jari sebuah lingkaran adalah 10 cm, berapakah luas 

daerah lingkaran tersebut? 

Penyelesaian: 

L = π 2r  

L = π 2r  L = π
4
1 2d  
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 = 3,14 ×  ( )210 cm  

 = 314 cm2 

Jadi luas daerah lingkaran tersebut adalah 314 cm2. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika,  merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Siswa dituntut mempunyai 

ketrampilan dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah pelajaran 

matematika. Masalah yang menuntut ketrampilan dan kreativitas akan 

lebih tepat jika dikerjakan secara kelompok kerjasama dibandingkan 

secara kompetensi dan individual. Siswa dalam kelompok akan berusaha 

untuk mendorong teman-temannya agar berhasil didalam memecahkan 

suatu masalah maupun pembelajaran. 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC, siswa 

dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri 

dari 4 atau 5 siswa. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para 

siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan 

rasa sosial yang tinggi. Selain itu siswa dapat bekerjasama dengan siswa 

lain, dapat mengungkapkan pendapatnya, menghargai orang lain (Amin 

Suyitno,2006:12). 

Metode problem solving adalah metode pembelajaran berdasarkan 

pada pemecahan masalah. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain dalam bukunya yang berjudul Strategi pembelajaran (2002:103-104), 

metode problem solving mengikuti berikut: adanya masalah, mencari data 

atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 
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menetapkan jawaban sementara, menguji kebenaran jawaban sementara 

tersebut, menarik kesimpulan terakhir tentang jawaban masalah tadi. 

Pembelajaran menggunakan Model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe CIRC dan metode pembelajaran Problem Solving 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada siswa. 

 

Adapun kerangka berpikirnya dapat dilihat dari bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dirumuskan hipotesis: 

Masalah pada materi pokok lingkaran 
yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

Model Cooperative Learning tipe CIRC  
dan metode pembelajaran problem solving  

Penggunaan alat peraga untuk 
menyelesaikan masalah 

Pengaruh model Cooperative Learning 
tipe CIRC  dan metode pembelajaran 
problem solving dengan berbantuan 

alat peraga terhadap kemampuan 
pemecahan masalah 

Nilai rata-rata kelas 
eksperimen lebih baik dari 

pada kelas kontrol 

Mencapai ketuntasan 
belajar 
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Model Cooperative Learning tipe CIRC  dan metode pembelajaran problem 

solving lebih efektif jika dibanding metode pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMP kelas VIII pokok 

bahasan lingkaran. Atau secara simbolik: 

3. H0 : 01 μμ <  

H1 : 01 μμ ≥  

4. H0 : 21 μμ ≤  

H1 : 21 μμ >  

Keterangan: 

1μ  = rata-rata kelas eksperimen 

2μ  = rata-rata kelas kontrol 

0μ  = kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan (60) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penentuan Objek 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sudjana(2002:5-6), populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasil penghitungan ataupun pengukuran, kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin diperajari sifat-sifatnya. 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa  populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2007/2008 

yang terdiri dari 3 kelas. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan 

jumlah siswa yang merupakan populasi dari penelitian ini adalah: 

Tabel 1 

   Jumlah Siswa SMP Negeri 4 Keling 

KELAS BANYAK SISWA 

VIII A 45 

VIII B 43 

VIII C 40 

Jumlah Keseluruhan 128 

 



 

 

68

3.4.2. Sampel 

Sampel dapat didefinisikan sebagai ‘‘bagian dari populasi, sebagai 

contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu’’. Ada 

pendapat lain yang mengatakan bahwa sampel adalah ‘‘sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti’’. Sampel dapat didefinisikan sebagai 

sembarang himpunan yang merupakan bagian dari suatu populasi. Sampel 

itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya 

tercerminkan dalam sampel. 

Alasan pengambilan sampel, yaitu : 

a. Ukuran Populasi 

Jika populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian terlalu banyak, 

maka dapat diambil sampel dari populasi tersebut. 

b. Masalah Biaya 

Merupakan hal yang biasa terjadi jika makin banyak obyek yang 

diteliti maka makin banyak pula biaya yang perlukan untuk melakukan 

penelitian.  

c. Masalah Waktu 

Jika populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian terlalu banyak 

maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk 

melakukan penelitian. 

d. Masalah Ketelitian 

Makin banyak obyek yang harus diteliti maka makin kurang ketelitian 

yang dihasilkan.  
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e. Faktor Ekonomis 

Dengan faktor ekonomis diartikan : apakah dari hasil penelitian 

sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk 

melakukan penelitian. Jika tidak mengapa tidak dilakukan penelitian 

dari sebagian populasi. 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menganalisis data awal.  

Langkah–langkah dalam menganalisis data awal, adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah chi 

kuadrat, sebagai berikut: 

X2  = ∑
=

−k

i Ei
Eii

1

2)(σ  

Keterangan : 

X2 = harga chi kuadrat 

iσ = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan           

Jika x2
hitung < x2

tabel , maka sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians yang 

dimiliki kedua kelompok sampel homogen atau tidak. 

Untuk menguji kesamaan varians adalah : 
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Fhitung = 
terkecilian
terbesarians

var
var  

Kriteria uji jika Fhitung ≥  F1/2 )21( vvα maka dapat dikatakan bahwa 

sampel yang diteliti adalah homogen. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata hasil tes 

yaitu uji satu pihak (pihak kanan) dengan rumus uji t hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 : 21 μμ =  

Ha : 21 μμ ≠  dimana 

1μ  adalah rata-rata hasil tes kelompok eksperimen  

2μ adalah rata-rata hasil tes kelompok kontrol. 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan varians antara kedua 

kelompok yaitu: 

 Jika varians kedua kelompok sama maka rumus t yang digunakan 

adalah  

 

21

21

11
nn

S

XXt
+

−
=  

 

keterangan : 

t   =       uji t  

1X   =       mean sampel kelompok eksperimen 
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2X  =       mean sampel kelompok kontrol 

S  =       simpangan baku gabungan 

S1  =       simpangan baku kelompok eksperimen 

S2  =       simpangan baku kelompok kontrol 

dk              =        n1 + n2 – 2 

kriteria pengujian adalah H0 diterima jika  - t0,975(dk) < t < t0,975(dk) 

(Sudjana, 1996:238) 

 Jika varians dua kelompok tidak sama maka rumus yang digunakan 

adalah: 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XXt

+

−
=  

kriteria pengujian adalah H0 ditolak apabila t1 
21

2211

ww
twtw

+
+

≥  

 dengan  

w1 = 
1

2
1

n
s    dan  w2 = 

2

2
2

n
s  

t (1-1/2α )(n1-1)  dan  t (1-1/2α )(n2-1)   

(Sudjana, 1996:245) 

3.2.Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, Variable penelitian dapat diartikan ‘‘sebagai 

gejala yang bervariasi’’. Sedangkan menurut Maman Rachman adalah segala 

sesuatu yang akan menjadi objek penelitian atau sebagai faktor-faktor  yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti(Listiyorini,1996:67) 
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Hadari Mawawi dalam Listiyorini(1996:68), membedakan dua perlakuan 

dalam penelitian, yaitu: 

 

 

1. Perlakuan Bebas 

Perlakuan bebas, adalah perlakuan yang memberi pengaruh pada 

perlakuan lain, sehingga tanpa perlakuan bebas ini tidak akan muncul 

perlakuan lain yang disebut perlakuan terikat. 

2. Perlakuan Terikat 

Perlakuan terikat adalah perlakuan yang akan muncul karena perlakuan 

bebas. 

Perlakuan pada penelitian ini adalah : 

a. Perlakuan bebas (X) :  Pemberian perlakuan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

problem solving dengan berbantuan alat peraga 

b. Perlakuan terikat (Y) : Kemampuan pemecahan masalah pada pokok 

bahasan lingkaran 

Berdasarkan kecakapan matematika yang telah diuraikan pada landasan 

teori maka indikator hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika tersebut adalah sebagai berikut : 

Indikator pemecahan masalah pada peraturan dirjen Diknasmen 

Depdiknas No 506/C/PP/2004 (Effendi Aziz, 2008: 30), adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kemampuan menunjukkan pemecahan masalah 

2. Kemampuan mengorganisasikan data dan memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah 

3. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam berbagi bentuk 

4. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah 

5. Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah 

6. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

3.4.3. Metode Pengumpulan Data 

Kualitas suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh cara atau metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data. Data yang dihimpun dengan 

metode yang baik akan menghasilkan data yang relevan, akurat serta reliable 

dan akan berbeda dengan data yang dihimpun dengan metode yang tidak 

tepat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat 

dijadikan dasar penetapan skor (Suharsimi arikunto,2002:57). Tes yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian (esai). 

Tes ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

pemecahan masalah dan peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas VIII 
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pokok bahasan lingkaran. Tes dilakukan setelah kelompok eksperimen 

dikenai perlakuan. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh nama siswa yang 

akan menjadi sampel dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data nilai 

ujian semester 1 pelajaran matematika yang diberikan oleh guru, serta 

foto-foto pada saat penelitian. 

3.4.Alat Pengumpulan Data (Instrumen) 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pada 

pelajaran matematika SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran. Dan tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dalam bentuk uraian(esai). 

3.4.1 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Langkah-langkah dalam menyusun perangkat tes adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pembatasan materi yang akan diujikan 

Dalam penelitian ini materi yang akan diujikan adalah materi 

pelajaran matematika kelas VIII pada pokok bahasan lingkaran. 

b. Menentukan bentuk soal 

Bentuk soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

uraian(esai). Dengan tes berbentuk uraian diharapkan siswa 

mampu menerjemahkan permasalahan ke dalam kalimat 

matematika, dan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan yang 

telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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c. Menetukan jumlah butir soal 

 Sebelum soal-soal uji coba dibuat, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 

soal. 

d. Membuat perangkat tes  

Membuat soal sebanyak 10 butir  dan membuat kunci jawaban 

e. Menentukan waktu pengerjaan soal 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes tersebut adalah 2 

jam pelajaran ( 2  x  40 menit  =  80 menit). 

 

f. Menentukan penskoran soal 

Untuk tes bentuk uaraian setiap langkah pengerjaan diberikan skor. 

Pada soal bentuk uraian yang perlu diperhatikan adalah 

pembobotan soal, pembobotan soal adalah pemberian bobot kepada 

sebuah soal dengan cara membandingkannya dengan soal lain 

dalam suatu perangkat tes yang sama. Pembobotan soal ditentukan 

dengan materi dan karakteristik soal itu sendiri, seperti ruang 

lingkup materi soal, tingkat ke dalaman materi yang ditanyakan, 

dan tingkat kesukaran soal.  

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembobotan soal 

adalah skala penskoran yang hendak digunakan. Hal ini 

dimaksudkan agar perhitungan skor menjadi lebih mudah. Dalam 

penelitian ini, skala penskoran yang digunakan untuk tiap butir soal 

adalah 10. 
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SBS = 
b
a  x  10 

Keterangan:    

SBS : skor butir soal 

a      :  skor mentah yang diperoleh siswa 

b      : skor mentah maksimal yang ditetapkan (bobot soal) 

sedangkan penilaiannya menggunakan: 

Nilai   =  100×
ditetapkanyangtertinggiSkor

diperolehSkor  

Keterangan: 

Skor diperoleh    : skor total yang diperoleh 

siswa 

Skor tertinggi yang ditetapkan  : 100 

Karena tiap bitir soal maksimal 10, dan ada 10 soal, maka skor 

tertinggi yang ditetapkan adalah  = 10 soal x 10 

            = 100 

g. Mengujicobakan instrumen tes 

Tes diuji cobakan pada kelas IX C, dengan jumlah siswa sebanyak 40 

siswa. 

h. Menganalisis hasil uji coba 

Dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

3.4.2 Tahap Analisis Uji Coba Instrumen 

Suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar harus 

menemui persyaratan tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda. Berdasarkan data hasil uji coba perangkat tes, dihitung 
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validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal sebagai 

berikut: 

a. Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak diukur (Arikunto, 2003:65). Untuk menghitung validitas 

digunakan rumus korelasi  Poduct Moment dengan mengkorelasikan 

jumlah skor butir dengan skor total. 

Rumus yang digunakan: 

2222 )(()((
))((

yynxxn
yxxynrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

r xy   =  koefesien korelasi 

n  = banyaknya peserta tes 

 

∑ x  = jumlah skor butir 

∑ y  = jumlah skor total 

Setelah diperoleh  r xy  kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

product momen,  apabila  r xy > r product moment maka butir soal itu valid. 

b. Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen test pada 

penelitian ini adalah : 

Rumus alpha  
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r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 i

i
k

k
σ
σ

 

Keterangan : 

r 11  =  reliabilitas yang dicari 

∑ 2
1σ  =  jumlah varian skor tiap-tiap item 

2iσ  =  varian total 

k  = banyak soal 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan r11 kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r kriteria, jika r 11 > r kriteria maka item tes 

yang diujikan reliabel. 

c. Taraf kesukaran soal   

Yaitu   prosentase jumlah siswa menjawab soal dengan benar. 

Besarnya prosentase  dapat dihitung dengan rumus: 

Jumlah testi yang gagal              x  100% 

Banyak peserta yang mengikuti tes 

Tabel 2 

   Kriteria Taraf Kesukaran 

Keterangan kriteria 

Prosentase testi yang gagal kurang dari   27% 

Prosentase testi yang gagal    28%-72% 

Prosentase testi yang gagal lebih dari   72% 

Mudah 

Sedang 

Sulit 

d. Daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu hal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

kurang pandai (berkemampuan rendah).  
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Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung daya pembeda soal 

adalah: 

( )
( ) ( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
Σ+Σ

−
=

1

2
2

2
1

ii nn
XX

MLMHt  

Keterangan: 

t : daya pembeda 

MH : mean kelompok atas 

ML : mean kelompok bawah 

( )21XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok atas 

( )22XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok bawah 

ni = 27% x N 

adapun kriterianya adalah jika t hitung > t tabel maka soal signifikan. 

3.4.3 Analisis Data Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka 

dilakukan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan 

sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

a. Uji Normalitas Data  

Uji kenormalan ini dilakuakan untuk mengetahui apakah data nilai tes 

hasil pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe CIRC dan metode pembelajaran Problem Solving berdistribusi 

normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah uji chi kuadrat  
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X2 = ∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(  

Keterangan : 

X2 = harga chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Jika x2
hitung < x2

tabel , maka sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan 

metode pembelajaran Problem Solving dan kelompok dengan model 

pembelajaran konvensional mempunyai tingkat varians yang sama. 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus: 

Fhitung = 
terkecilians
terbesarians
.var
.var  

Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika Fhitung ≥  F1/2 )21( vvα . 

c. Uji Perbedaan Rata-rata 

♦ Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving lebih baik jika dibanding metode 

pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMP kelas VIII materi pokok lingkaran. 
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♦ Hipotesis statistiknya adalah: 

H0: Nilai rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dengan  metode problem 

solving yang berbantuan alat peraga kurang dari sama dengan 

nilai rata-rata kelas yang menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual. 

H1: Nilai rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dengan  metode problem 

solving yang berbantuan alat peraga lebih baik dari pada nilai 

rata-rata kelas yang menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata hasil tes 

yaitu uji satu pihak (pihak kanan) dengan rumus uji t hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 : 21 μμ ≤  

H1 : 21 μμ >  

dimana 

1μ  adalah rata-rata hasil tes kelompok eksperimen  

2μ adalah rata-rata hasil tes kelompok kontrol. 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan varians antara kedua 

kelompok yaitu: 
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∗ Jika varians kedua kelompok sama maka rumus t yang digunakan 

adalah: 

21

21

11
nn

S

XXt
+

−
=  

keterangan : 

t   =       uji t  

1X   =       mean sampel kelompok eksperimen 

2X   =       mean sampel kelompok kontrol 

S  =       simpangan baku gabungan 

S1  =       simpangan baku kelompok eksperimen 

S2  =       simpangan baku kelompok kontrol 

dk              =        n1 + n2 – 2 

kriteria pengujian adalah H0 diterima jika   - t0,975(dk) < t < t0,975(dk) 

(Sudjana, 1996:238) 

d. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

 Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving lebih efektif jika dibanding metode 

pembelajaran kontekstual terhadap ketuntasan belajar siswa SMP 

kelas VIII materi pokok lingkaran. 
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 Hipotesis statistiknya adalah: 

H0: Pembelajaran siswa SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

dengan  metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

sama dengan atau lebih dari kriteria ketuntasan belajar yang 

telah ditetapkan sekolah, yaitu 60. 

H1: Pembelajaran siswa SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

dengan  metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

kurang dari kriteria ketuntasan belajar yang telah ditetapkan, 

yaitu 60. 

Hipotesis : 

H0 : 01 μμ ≥ ; belum mencapai ketuntasan hasil belajar 

H1 : 01 μμ <  ; sudah mencapai ketuntasan hasil belajar 

Kriteria pengujian:  

Terima H0 apabila t hit < t(1-α)(n-1)  

Uji Hipótesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

n
s

x
t 0μ−=  

Dan 0μ  diperoleh dari rata-rata kelas dikurangi nilai ketuntasan 

600 −= xμ  
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e. Uji Estimasi Rata-rata Kelas 

Uji estimasi rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai tes 

hasil pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe CIRC dan metode pembelajaran Problem Solving. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Rumus : 

1
.)(975,0 −

−
±−=

N
nN

n
stx vμ  

atau 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  

 
setelah diperoleh μ  maka dikalikan dengan 100% 

f. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Hasil Belajar 

Uji estimasi proporsi ketuntasan hasil belajar ini dilakuakan untuk 

mengetahui proporsi siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving 

Rumus yang digunakan adalah: 

1
..975.0 −

−
±=

N
nN

n
pqZpπ  

atau  

1
.

1
.

975.0.975.0 −
−

+<<
−
−

−
N

nN
n
qpzp

N
nN

n
qpzp π  
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Keterangan: 

n = jumlah siswa yang mengikuti tes 

x = jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

n
xp =   dan        pq −= 1  

Dari table distribusi z diketahui nilai dari )1( α−z . 

3.4.4.Analisis Hasil Tes Uji Coba 

Tes uji coba dilakukan pada kelas IX C, dengan jumlah 40 siswa, yang 

dapat dilihat pada lampiran 8. Dari tes uji coba didapatkan hasil yang dapat 

dilihat pada lampiran 12. Tes uji coba ini dilakukan untuk mengukur 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda soal yang akan 

digunakan dalam tes hasil penelitian.  

1. Validitas Soal 

Untuk menghitung validitas soal digunakan rumus: 

2222 )(()((
))((

yynxxn
yxxynrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

r xy   =  koefesien korelasi 

n  = banyaknya peserta tes 

∑ x  = jumlah skor butir 

∑ y  = jumlah skor total 
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Setelah diperoleh  r xy kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

product moment dengan α = 5%, apabila  r xy > r product moment maka butir 

soal itu valid. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 14, didapatkan hasil: 

Tabel 3 

Data Validitas Soal Uji Coba 
Soal nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r xy  0,473 0,448 0,599 0,494 0,393 0,706 0,558 0,261 0,055 0,621 

r tabel  0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

kriteria valid valid valid valid valid valid valid 
Tidak 
valid 

Tidak 
valid valid 

Setelah dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

α =5%, didapatkan bahwa soal yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 dan 10. 

2. Reliabilitas Soal 

Untuk menghitung reliabilitas soal digunakan rumus: 

r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 i

i
k

k
σ
σ

 

Keterangan : 

r 11  =  reliabilitas yang dicari 

∑ 2
1σ  =  jumlah varian skor tiap-tiap item 

2iσ  =  varian total 

k  = banyak soal  
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Kriteria pengujian reliabilitass tes yaitu setelah didapatkan r11 

kemudian dikonsultasikan dengan harga r product moment, jika r hitung > 

r kriteria  maka item tes yang diujikan reliabel. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 15, didapatkan hasil: 

Tabel 4 

Data Reliabilitas Soal Uji Coba 

Soal no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2

1
σ  3,697 6,459 7,194 7,278 8,240 7,984 7,848 7,749 7,260 7,124 

∑ 2
1σ  70,834 

2iσ  149,009 

r 11 0,583 

r tabel 0,312 

kriteria Reliable 

Setelah dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

α =5%, didapatkan bahwa soal tes adalah reliabel. 

3. Taraf Kesukaran Soal 

Untuk menghitung taraf kesukauarn soal digunakan rumus: 

%100×
tesmengikutiyangpesertabanyak

gagalyangtestijumlah  

Tabel 2 

   Kriteria Taraf Kesukaran 

Keterangan kriteria 

Prosentase testi yang gagal kurang dari   27% 

Prosentase testi yang gagal    28%-72% 

Prosentase testi yang gagal lebih dari   72% 

Mudah 

Sedang 

Sulit 
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Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 16, didapatkan hasil. 

Tabel 5 

Data Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

Soal no.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Gagal  10  18  28  13  10  25  29  36  37  33 

T. 

ksukarn 
25%  45%  70%  33%  25%  63%  73%  90%  93%  83% 

kriteria  mudah  sedang sedang sedang mudah sedang sulit  sulit  sulit sulit

 

Dari hasil perhitungan didapatkan : 

soal nomor 1 dan 5  : mudah 

soal nomor  2, 3,  4, dan 6  : sedang 

soal nomor  7, 8, 9 dan 10  : sulit 

4. Daya Pembeda Soal 

Untuk menghitung daya pembeda  soal digunakan rumus: 

( )
( ) ( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
Σ+Σ

−
=

1

2
2

2
1

ii nn
XX

MLMHt  

Keterangan: 

t : daya pembeda 

MH : mean kelompok atas 

ML : mean kelompok bawah 

( )21XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok atas 

( )22XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok bawah 
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ni = 27% x N 

Kriteria pengujian daya pembeda soal yaitu setelah didapatkan t 

kemudian dikonsultasikan dengan harga t tabel, jika t hitung > t tabel  maka 

item tes yang diujikan mempunyai daya pemdeba yang signifikan. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 17, didapatkan hasil: 

    Tabel 6 

Data Daya Pembeda Soal Uji Coba 

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t 6,283 3,763 8,427 8,157 7,175 13,556 7,771 -0,399 0,275 9,365 

t tabel 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

kriteria Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign 
Tidak 

Sign 

Tidak 

Sign 
Sign 

 

Dari hasil perhitungan didapatkan : 

Soal yang signifikan adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. 

Soal yang tidak signifikan adalah soal nomor 8 dan 9. 

Soal yang telah di uji coba pada kelas IX C, didapatkan bahwa 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 valid, 8 soal tersebut reliable, taraf 

kesukaran dan daya pembedanya juga telah dihitung, maka 8 soal 

tersebut akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas control, 

setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian.  
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3.4.5.Analisis Data Awal 

Data awal diambil dari nilai raport matematika semester 1 untuk kelas 

eksperimen(VIII B) dan kelas kontrol(VIII A), dapat dilihat pada lampiran 

3. 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji normalitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 4. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh x2
hitung = 4,052155, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk = 3 maka diperoleh x2 tabel = 7,81. Karena x² hitung  < 

x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

Data awal kelas kontrol yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji normalitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 
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Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh x2
hitung = 2,288499, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk = 3, maka diperoleh x2 tabel = 7,81. Karena x² hitung  < 

x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

1. Uji Homogenitas 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji homogenitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 6. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 2
2

2
1 σσ = ; populasi mempunyai varians yang homogen 

H1 : 2
2

2
1 σσ ≠ ; populasi mempunyai varians yang heterogen 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika Fhitung < F1/2 )12,11( −− nnα  dan α = 5% maka dapat 

dikatakan bahwa sampel yang diteliti adalah homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung=1,143358, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk=42;44, maka diperoleh F tabel=1,65 Karena F hitung < 

Ftabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

homogen 
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2. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji kesamaan rata-rata  data awal dapat dilihat pada lampiran 

7. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 21 μμ = ; Rata-rata hasil ujian semester 1 kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata hasil ujian semester 1 kelas control. 

H1 : 21 μμ ≠ ; Rata-rata hasil ujian semester 1 kelas eksperimen tidak sama 

dengan rata-rata hasil ujian semester 1 kelas control. 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika thitung  < ttabel,    ttabel = 
21

2211

ww
twtw

+
+  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung = -0,154295503 , dengan 

taraf signifikasi 5% dan dk = 86 maka diperoleh  t tabel = 1,67. Karena t 

hitung  < ttabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

mempunyai kesamaan rata-rata. 

 

3.4.6.Metode Penentuan Objek 

3.4.6.1.Populasi 

Menurut Sudjana(2002:5-6), populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil penghitungan ataupun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 
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semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

diperajari sifat-sifatnya. 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa  populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara tahun pelajaran 

2007/2008 yang terdiri dari 3 kelas. Berdasarkan data yang diperoleh 

didapatkan jumlah siswa yang merupakan populasi dari penelitian ini 

adalah: 

Tabel 1 

   Jumlah Siswa SMP Negeri 4 Keling 

KELAS BANYAK SISWA 

VIII A 45 

VIII B 43 

VIII C 40 

Jumlah Keseluruhan 128 

 

3.4.6.2.Sampel 

Sampel dapat didefinisikan sebagai ‘‘bagian dari populasi, 

sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

tertentu’’. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sampel 

adalah ‘‘sebagian atau wakil populasi yang diteliti’’. Sampel dapat 
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didefinisikan sebagai sembarang himpunan yang merupakan bagian 

dari suatu populasi. Sampel itu harus representatif dalam arti segala 

karakteristik populasi hendaknya tercerminkan dalam sampel. 

Alasan pengambilan sampel, yaitu : 

f. Ukuran Populasi 

Jika populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian terlalu banyak, 

maka dapat diambil sampel dari populasi tersebut. 

g. Masalah Biaya 

Merupakan hal yang biasa terjadi jika makin banyak obyek yang 

diteliti maka makin banyak pula biaya yang perlukan untuk melakukan 

penelitian.  

h. Masalah Waktu 

Jika populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian terlalu banyak 

maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk 

melakukan penelitian. 

i. Masalah Ketelitian 

Makin banyak obyek yang harus diteliti maka makin kurang ketelitian 

yang dihasilkan.  

j. Faktor Ekonomis 

Dengan faktor ekonomis diartikan : apakah dari hasil penelitian 

sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk 

melakukan penelitian. Jika tidak mengapa tidak dilakukan penelitian 

dari sebagian populasi. 
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Sampel pada penelitian ini diambil dengan menganalisis data awal.  

Langkah–langkah dalam menganalisis data awal, adalah sebagai berikut: 

d. Uji Normalitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah chi 

kuadrat, sebagai berikut: 

X2  = ∑
=

−k

i Ei
Eii

1

2)(σ  

Keterangan : 

X2 = harga chi kuadrat 

iσ = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan           

Jika x2
hitung < x2

tabel , maka sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

e. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians yang 

dimiliki kedua kelompok sampel homogen atau tidak. 

Untuk menguji kesamaan varians adalah : 

Fhitung = 
terkecilian
terbesarians

var
var  

Kriteria uji jika Fhitung ≥  F1/2 )21( vvα maka dapat dikatakan bahwa 

sampel yang diteliti adalah homogen. 

f. Uji Kesamaan Rata-rata 
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Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata hasil tes 

yaitu uji satu pihak (pihak kanan) dengan rumus uji t hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 : 21 μμ =  

Ha : 21 μμ ≠  dimana 

1μ  adalah rata-rata hasil tes kelompok eksperimen  

2μ adalah rata-rata hasil tes kelompok kontrol. 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan varians antara kedua 

kelompok yaitu: 

 Jika varians kedua kelompok sama maka rumus t yang digunakan 

adalah  

 

21

21

11
nn

S

XXt
+

−
=  

 

keterangan : 

t   =       uji t  

1X   =       mean sampel kelompok eksperimen 

2X  =       mean sampel kelompok kontrol 

S  =       simpangan baku gabungan 

S1  =       simpangan baku kelompok eksperimen 

S2  =       simpangan baku kelompok kontrol 

dk              =        n1 + n2 – 2 
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kriteria pengujian adalah H0 diterima jika  - t0,975(dk) < t < t0,975(dk) 

(Sudjana, 1996:238) 

 Jika varians dua kelompok tidak sama maka rumus yang digunakan 

adalah: 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XXt

+

−
=  

kriteria pengujian adalah H0 ditolak apabila t1 
21

2211

ww
twtw

+
+

≥  

 dengan  

w1 = 
1

2
1

n
s

   dan  w2 = 
2

2
2

n
s

 

t (1-1/2α )(n1-1)  dan  t (1-1/2α )(n2-1)   

(Sudjana, 1996:245) 

3.5. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, Variable penelitian dapat diartikan 

‘‘sebagai gejala yang bervariasi’’. Sedangkan menurut Maman Rachman 

adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian atau sebagai faktor-

faktor  yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti(Listiyorini,1996:67) 

Hadari Mawawi dalam Listiyorini(1996:68), membedakan dua 

perlakuan dalam penelitian, yaitu: 
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3. Perlakuan Bebas 

Perlakuan bebas, adalah perlakuan yang memberi pengaruh pada 

perlakuan lain, sehingga tanpa perlakuan bebas ini tidak akan muncul 

perlakuan lain yang disebut perlakuan terikat. 

4. Perlakuan Terikat 

Perlakuan terikat adalah perlakuan yang akan muncul karena perlakuan 

bebas. 

Perlakuan pada penelitian ini adalah : 

c. Perlakuan bebas (X) :  Pemberian perlakuan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

problem solving dengan berbantuan alat peraga 

d. Perlakuan terikat (Y) : Kemampuan pemecahan masalah pada pokok 

bahasan lingkaran 

Berdasarkan kecakapan matematika yang telah diuraikan pada 

landasan teori maka indikator hasil belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika tersebut adalah sebagai berikut : 

Indikator pemecahan masalah pada peraturan dirjen Diknasmen 

Depdiknas No 506/C/PP/2004 (Effendi Aziz, 2008: 30), adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan menunjukkan pemecahan masalah 

2. Kemampuan mengorganisasikan data dan memilih informasi 

yang relevan dalam pemecahan masalah  
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3. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam berbagi 

bentuk 

4. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah 

5. Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari 

suatu masala 

6. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

3.6.Metode Pengumpulan Data 

Kualitas suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh cara atau metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Data yang dihimpun dengan metode 

yang baik akan menghasilkan data yang relevan, akurat serta reliable dan 

akan berbeda dengan data yang dihimpun dengan metode yang tidak tepat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat 

dijadikan dasar penetapan skor (Suharsimi arikunto,2002:57). Tes yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian (esai). 

Tes ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

pemecahan masalah dan peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas VIII 

pokok bahasan lingkaran. Tes dilakukan setelah kelompok eksperimen 

dikenai perlakuan. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh nama siswa yang 

akan menjadi sampel dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data 

nilai ujian semester 1 pelajaran matematika yang diberikan oleh guru, 

serta foto-foto pada saat penelitian. 

3.7.Alat Pengumpulan Data (Instrumen) 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pada 

pelajaran matematika SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran. Dan tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dalam bentuk uraian(esai). 

3.7.1.Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Langkah-langkah dalam menyusun perangkat tes adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pembatasan materi yang akan diujikan 

Dalam penelitian ini materi yang akan diujikan adalah materi 

pelajaran matematika kelas VIII pada pokok bahasan lingkaran. 

b. Menentukan bentuk soal 

Bentuk soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

uraian(esai). Dengan tes berbentuk uraian diharapkan siswa 

mampu menerjemahkan permasalahan ke dalam kalimat 

matematika, dan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan yang 

telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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c. Menetukan jumlah butir soal Sebelum soal-soal uji coba dibuat, 

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal. 

d. Membuat perangkat tes  

Membuat soal sebanyak 10 butir  dan membuat kunci jawaban 

e. Menentukan waktu pengerjaan soal 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes tersebut adalah 2 

jam pelajaran ( 2  x  40 menit  =  80 menit). 

f. Menentukan penskoran soal 

Untuk tes bentuk uaraian setiap langkah pengerjaan diberikan skor. 

Pada soal bentuk uraian yang perlu diperhatikan adalah 

pembobotan soal, pembobotan soal adalah pemberian bobot kepada 

sebuah soal dengan cara membandingkannya dengan soal lain 

dalam suatu perangkat tes yang sama. Pembobotan soal ditentukan 

dengan materi dan karakteristik soal itu sendiri, seperti ruang 

lingkup materi soal, tingkat ke dalaman materi yang ditanyakan, 

dan tingkat kesukaran soal.  

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembobotan soal 

adalah skala penskoran yang hendak digunakan. Hal ini 

dimaksudkan agar perhitungan skor menjadi lebih mudah. Dalam 

penelitian ini, skala penskoran yang digunakan untuk tiap butir soal 

adalah 10. 

SBS = 
b
a  x  10 
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Keterangan:    

SBS : skor butir soal 

a      :  skor mentah yang diperoleh siswa 

b      : skor mentah maksimal yang ditetapkan (bobot soal) 

sedangkan penilaiannya menggunakan: 

Nilai   =  100×
ditetapkanyangtertinggiSkor

diperolehSkor  

Keterangan: 

Skor diperoleh    : skor total yang diperoleh 

siswa 

Skor tertinggi yang ditetapkan  : 100 

Karena tiap bitir soal maksimal 10, dan ada 10 soal, maka skor 

tertinggi yang ditetapkan adalah  = 10 soal x 10 

            = 100 

g. Mengujicobakan instrumen tes 

Tes diuji cobakan pada kelas IX C, dengan jumlah siswa sebanyak 40 

siswa. 

h. Menganalisis hasil uji coba 

Dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

3.7.2 Tahap Analisis Uji Coba Instrumen 

Suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar 

harus menemui persyaratan tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda. Berdasarkan data hasil uji coba perangkat tes, 

dihitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal 

sebagai berikut: 

3.1 Validitas 
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Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak diukur (Arikunto, 2003:65). Untuk menghitung validitas 

digunakan rumus korelasi  Poduct Moment dengan mengkorelasikan 

jumlah skor butir dengan skor total. 

Rumus yang digunakan: 

2222 )(()((
))((

yynxxn
yxxynrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

r xy   =  koefesien korelasi 

n  = banyaknya peserta tes 

 

∑ x  = jumlah skor butir 

∑ y  = jumlah skor total 

Setelah diperoleh  r xy  kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

product momen,  apabila  r xy > r tabel  maka butir soal itu valid. 

3.2 Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen test pada 

penelitian ini adalah : 

Rumus alpha  

r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 i

i
k

k
σ
σ

 

Keterangan : 

r 11  =  reliabilitas yang dicari 
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∑ 2
1σ  =  jumlah varian skor tiap-tiap item 

2iσ  =  varian total 

k  = banyak soal 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan r11 kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r product moment, jika r 11 > r tabel  maka 

item tes yang diujikan reliabel. 

3.3 Taraf kesukaran soal   

Yaitu   prosentase jumlah siswa menjawab soal dengan benar. 

Besarnya prosentase  dapat dihitung dengan rumus: 

 

Jumlah testi yang gagal              x  100% 

Banyak peserta yang mengikuti tes 

Tabel 2 

   Kriteria Taraf Kesukaran 

Keterangan kriteria 

Prosentase testi yang gagal kurang dari   27% 

Prosentase testi yang gagal    28%-72% 

Prosentase testi yang gagal lebih dari   72% 

Mudah 

Sedang 

Sulit 

3.4 Daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu hal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

kurang pandai (berkemampuan rendah).  

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung daya pembeda soal 

adalah: 
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( )
( ) ( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
Σ+Σ

−
=

1

2
2

2
1

ii nn
XX

MLMHt  

Keterangan: 

t : daya pembeda 

MH : mean kelompok atas 

ML : mean kelompok bawah 

( )21XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok atas 

( )22XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok bawah 

ni = 27% x N 

adapun kriterianya adalah jika t hitung > t tabel maka soal signifikan. 

3.7.3.Analisis Data Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka 

dilakukan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang 

digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

a. Uji Normalitas Data  

Uji kenormalan ini dilakuakan untuk mengetahui apakah data 

nilai tes hasil pembelajaran dengan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dan metode pembelajaran 

Problem Solving berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah uji chi kuadrat  

X2 = ∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(  
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Keterangan : 

X2 = harga chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Jika x2
hitung < x2

tabel , maka sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan 

metode pembelajaran Problem Solving dan kelompok dengan model 

pembelajaran konvensional mempunyai tingkat varians yang sama. 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus: 

Fhitung = 
terkecilians
terbesarians
.var
.var  

Kriteria pengujian adalah diterima H0 jika Fhitung ≥  F1/2 )21( vvα . 

c. Uji Perbedaan Rata-rata 

♦ Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving lebih baik jika dibanding metode 

pembelajaran konvensional terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMP kelas VIII pokok bahasan 

lingkaran. 
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♦ Hipotesis statistiknya adalah: 

H0: Nilai rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dengan  metode problem 

solving yang berbantuan alat peraga kurang dari sama dengan 

nilai rata-rata kelas yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. 

Ha: Nilai rata-rata kelas yang menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe CIRC dengan  metode problem 

solving yang berbantuan alat peraga lebih baik dari pada nilai 

rata-rata kelas yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata hasil tes 

yaitu uji satu pihak (pihak kanan) dengan rumus uji t hipotesis sebagai 

berikut :  

H0 : 21 μμ ≤  

Ha : 21 μμ >  

dimana 

1μ  adalah rata-rata hasil tes kelompok eksperimen  

2μ adalah rata-rata hasil tes kelompok kontrol. 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan varians antara kedua 

kelompok yaitu: 
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∗ Jika varians kedua kelompok sama maka rumus t yang digunakan 

adalah: 

21

21

11
nn

S

XXt
+

−
=  

keterangan : 

t   =       uji t  

1X   =       mean sampel kelompok eksperimen 

2X   =       mean sampel kelompok kontrol 

S  =       simpangan baku gabungan 

S1  =       simpangan baku kelompok eksperimen 

S2  =       simpangan baku kelompok kontrol 

dk              =        n1 + n2 – 2 

kriteria pengujian adalah H0 diterima jika   - t0,975(dk) < t < t0,975(dk) 

(Sudjana, 1996:238) 

d. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

 Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving lebih efektif jika dibanding metode 

pembelajaran konvensional terhadap ketuntasan belajar siswa SMP 

kelas VIII pokok bahasan lingkaran. 
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 Hipotesis statistiknya adalah: 

H0: Pembelajaran siswa SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

dengan  metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

kurang dari kriteria ketuntasan belajar yang telah ditetapkan, 

yaitu 60. 

H1: Pembelajaran siswa SMP kelas VIII pokok bahasan lingkaran 

dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC 

dengan  metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

sama denagn atau lebih dari kriteria ketuntasan belajar yang 

telah ditetapkan sekolah, yaitu 60. 

Hipotesis : 

H0 : 01 μμ <  ; belum mencapai ketuntasan hasil belajar 

H1 : 01 μμ ≥  ; sudah mencapai ketuntasan hasil belajar 

Kriteria pengujian:  

Tolak H0 apabila t hit > t(1-α)(n-1)  

Uji Hipótesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

n
s

x
t 0μ−=  

Dan 0μ  diperoleh dari rata-rata kelas dikurangi nilai ketuntasan 

600 −= xμ  
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e. Uji Estimasi Rata-rata Kelas 

Uji estimasi rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai tes 

hasil pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe CIRC dan metode pembelajaran Problem Solving. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Rumus : 

1
.)(975,0 −

−
±−=

N
nN

n
stx vμ  

atau 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  

 
setelah diperoleh μ  maka dikalikan dengan 100% 

f. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Hasil Belajar 

Uji estimasi proporsi ketuntasan hasil belajar ini dilakuakan untuk 

mengetahui proporsi siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dan metode 

pembelajaran Problem Solving 

Rumus yang digunakan adalah: 

1
..975.0 −

−
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N
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n
pqZpπ  

atau  
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Keterangan: 

n = jumlah siswa yang mengikuti tes 

x = jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

n
xp =   dan        pq −= 1  

Dari table distribusi z diketahui nilai dari )1( α−z . 

3.8.Analisis Hasil Tes Uji Coba 

Tes uji coba dilakukan pada kelas IX C, dengan jumlah 40 siswa, yang 

dapat dilihat pada lampiran 8. Dari tes uji coba didapatkan hasil yang dapat 

dilihat pada lampiran 12. Tes uji coba ini dilakukan untuk mengukur 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda soal yang akan 

digunakan dalam tes hasil penelitian.  

1. Validitas Soal 

Untuk menghitung validitas soal digunakan rumus: 

2222 )(()((
))((

yynxxn
yxxynrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

r xy   =  koefesien korelasi 

n  = banyaknya peserta tes 

∑ x  = jumlah skor butir 

∑ y  = jumlah skor total 
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Setelah diperoleh  r xy kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 

product moment dengan α = 5%, apabila  r xy > r tabel  maka butir soal itu 

valid. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 14, didapatkan hasil: 

Tabel 3 

Data Validitas Soal Uji Coba 

Soal nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r xy 0,473 0,448 0,599 0,494 0,393 0,706 0,558 0,261 0,055 0,621

r tabel  0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

kriteria valid valid valid valid valid valid valid 
Tidak 

valid 

Tidak 

valid 
valid 

Setelah dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

α =5%, didapatkan bahwa soal yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 dan 10. 

2. Reliabilitas Soal 

Untuk menghitung reliabilitas soal digunakan rumus: 

r11 = ⎟
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Keterangan : 

r 11  =  reliabilitas yang dicari 

∑ 2
1σ  =  jumlah varian skor tiap-tiap item 

2iσ  =  varian total 

k  = banyak soal  
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Kriteria pengujian reliabilitass tes yaitu setelah didapatkan r11 

kemudian dikonsultasikan dengan harga r product moment, jika r hitung > 

r tabel  maka item tes yang diujikan reliabel. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 15, didapatkan hasil: 

Tabel 4 

Data Reliabilitas Soal Uji Coba 

Soal no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2

1σ  3,697 6,459 7,194 7,278 8,240 7,984 7,848 7,749 7,260 7,124 

∑ 2
1σ  70,834 

2iσ  149,009 

r 11 0,583 

r tabel 0,312 

kriteria Reliable 

Setelah dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

α =5%, didapatkan bahwa soal tes adalah reliabel. 

3. Taraf Kesukaran Soal 

Untuk menghitung taraf kesukauarn soal digunakan rumus: 

%100×
tesmengikutiyangpesertabanyak

gagalyangtestijumlah  

Tabel 2 

   Kriteria Taraf Kesukaran 

Keterangan kriteria 

Prosentase testi yang gagal kurang dari   27% 

Prosentase testi yang gagal    28%-72% 

Prosentase testi yang gagal lebih dari   72% 

Mudah 

Sedang 

Sulit 
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Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 16, didapatkan hasil. 

Tabel 5 

Data Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 
Soal no.  1  2  3 4 5 6 7  8  9 10

Gagal  10  18  28 13 10 25 29  36  37 33

T. ksukarn  25%  45% 70% 33% 25% 63% 73%  90%  93% 83%

kriteria  mudah  sedang sedang sedang mudah sedang sulit  sulit  sulit sulit

 

Dari hasil perhitungan didapatkan : 

soal nomor 1 dan 5  : mudah 

soal nomor  2, 3,  4, dan 6  : sedang 

soal nomor  7, 8, 9 dan 10  : sulit 

4. Daya Pembeda Soal 

Untuk menghitung daya pembeda  soal digunakan rumus: 

( )
( ) ( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
Σ+Σ

−
=

1

2
2

2
1

ii nn
XX

MLMHt  

Keterangan: 

t : daya pembeda 

MH : mean kelompok atas 

ML : mean kelompok bawah 

( )21XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok atas 

( )22XΣ  : jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok bawah 
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ni = 27% x N 

Kriteria pengujian daya pembeda soal yaitu setelah didapatkan t 

kemudian dikonsultasikan dengan harga t tabel, jika t hitung > t tabel  maka 

item tes yang diujikan mempunyai daya pemdeba yang signifikan. 

Dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada contoh 

perhitungan lampiran 17, didapatkan hasil: 

    Tabel 6 

Data Daya Pembeda Soal Uji Coba 

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t 6,283 3,763 8,427 8,157 7,175 13,556 7,771 -0,399 0,275 9,365 

t tabel 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

kriteria Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign 
Tidak 

Sign 

Tidak 

Sign 
Sign 

 

Dari hasil perhitungan didapatkan : 

Soal yang signifikan adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. 

Soal yang tidak signifikan adalah soal nomor 8 dan 9. 

Soal yang telah di uji coba pada kelas IX C, didapatkan bahwa 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 valid, 8 soal tersebut reliable, taraf 

kesukaran dan daya pembedanya juga telah dihitung, maka 8 soal 

tersebut akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas control, 

setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian.  

3.9.Analisis Data Awal 

Data awal diambil dari nilai raport matematika semester 1 untuk kelas 

eksperimen(VIII B) dan kelas kontrol(VIII A), dapat dilihat pada lampiran 3. 
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1. Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji normalitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 4. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh x2
hitung = 4,052155, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk = 3 maka diperoleh x2 tabel = 7,81. Karena x² hitung  < 

x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

2. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Data awal kelas kontrol yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji normalitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian:  
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Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh x2
hitung = 2,288499, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk = 3, maka diperoleh x2 tabel = 7,81. Karena x² hitung  < 

x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji homogenitas  data awal dapat dilihat pada lampiran 6. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 2
2

2
1 σσ = ; populasi mempunyai varians yang homogen 

H1 : 2
2

2
1 σσ ≠ ; populasi mempunyai varians yang heterogen 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika Fhitung < F1/2 )12,11( −− nnα  dan α = 5% maka dapat 

dikatakan bahwa sampel yang diteliti adalah homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung=1,143358, dengan taraf 

signifikasi 5% dan dk=42;44, maka diperoleh F tabel=1,65 Karena F hitung < 

Ftabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

homogen 
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4. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Data awal kelas eksperimen yang diambil dari nilai raport matematika 

semester 1 kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan 

perhitungan uji kesamaan rata-rata  data awal dapat dilihat pada lampiran 

7. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 21 μμ = ; Rata-rata hasil ujian semester 1 kelas eksperimen sama 

dengan rata-rata hasil ujian semester 1 kelas control. 

H1 : 21 μμ ≠ ; Rata-rata hasil ujian semester 1 kelas eksperimen tidak sama 

dengan rata-rata hasil ujian semester 1 kelas control. 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika thitung  < ttabel,    ttabel = 
21

2211

ww
twtw

+
+  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung = -0,154295503 , dengan 

taraf signifikasi 5% dan dk = 86 maka diperoleh  t tabel = 1,67. Karena t 

hitung  < ttabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

mempunyai kesamaan rata-rata. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah kelas eksperimen dikenai 

perlakuan penelitian. Variabel yang diteliti adalah kemampuan pemecahan 

masalah oleh siswa pada materi pokok Lingkaran pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara. Sebagai kelas eksperimen adalah siswa 

kelas VIII B, dan sebagai kelas kontrol adalah siswa kelas VIII A. Setelah 

gambaran pelaksanaan penelitian dijelaskan, dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis menggunakan statistik t dengan pengujian normalitas dan kesamaan 

varians sebagai uji prasyaratnya.  

Adapun hasil yang diperoleh dari pemelitian ini adalah hasil adri 

analisis data akhir, yaitu: 

Perhitungan uji normalitas  data akhir kelas eksperimen dapat dilihat pada 

lampiran 42. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga chi kuadrat tabel x2 untuk           

dk = k – 3 = 6 – 3 = 3 dan α = 5% diperoleh: 

x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) = 7,810 sedangkan x2
hitung = 4,332  

Karena x² hitung  < x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

Perhitungan uji normalitas  data akhir kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 43. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  harga  chi  kuadrat  tabel  x2  

untuk 

dk=k–3 = 6 – 3 = 3 dan α = 5% diperoleh  

x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) = 7,810 sedangkan x2
hitung = 5,139 

Karena x² hitung  < x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

1. Uji Homogenitas 

Perhitungan uji homogenitas  data akhir dapat dilihat pada lampiran 44. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 2
2

2
1 σσ = ; populasi mempunyai varians yang homogen 
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H1 : 2
2

2
1 σσ ≠ ; populasi mempunyai varians yang heterogen 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika Fhitung < F1/2 )12,11( −− nnα  dan α = 5% maka dapat 

dikatakan bahwa sampel yang diteliti adalah homogen. 

Dengan harga F pada tabel F untuk n1 – 1 = 43 – 1 = 42 ; n2 – 1 = 45 – 1 

= 44  dan α = 5% maka diperoleh Ftabel = 1,65 sedangkan Fhitung = 0,854 

Karena F hitung  < Ftabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut homogen 

2. Uji Perbedaan Rata-rata  

Perhitungan uji perbedaan rata-rata  data akhir dapat dilihat pada   

lampiran 45. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 21 μμ ≤  (nilai rata-rata kelas ekperimen kurang dari sama dengan 

nilai rata-rata kelas kontrol) 

Ha : 21 μμ >  (nilai rata-rata kelas ekperimen lebih baik dari pada nilai 

rata-rata kelas kontrol) 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima Ho jika )22)(95.0()221)(95.0( −+−+ <<− nnihitungnn ttt  dengan dk = (n1+n2-2) 

dan peluang (1-α). 

Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1+n2-2) dan peluang (1-α). Dan 

α =5% maka diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 2,920 
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Karena )86)(95,0(tthit > maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan 

signifikan antara kelas ekperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol.  

3. Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji ketuntasan belajar  data akhir dapat dilihat pada lampiran 

46. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 60<μ  (belum mencapai ketuntasan hasil belajar) 

Ha : 60≥μ  (sudah mencapai ketuntasan hasil belajar) 

Dengan kriteria pengujian:  

Tolak H0 apabila t hit > t(1-α)(n-1)  

Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1-1). Dan α = 5% maka 

diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 4,385. 

Karena t berada pada daerah penolakan H0 maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar kelas eksperimen lebih besar sama dengan 60 atau sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. 

4. Uji Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji ketuntasan belajar data akhir dapat dilihat pada lampiran 

47. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 01 μμ <  ; belum mencapai ketuntasan hasil belajar 

H1 : 01 μμ ≥  ; sudah mencapai ketuntasan hasil belajar 

Dengan kriteria pengujian:  
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Tolak H0 apabila t hit > t(1-α)(n-1)  

Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1-1). Dan α = 5% maka 

diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 0,119 

Karena t berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar kelas kontrol kurang dari 60 atau belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar. 

5. Uji Estimasi Rata-rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji estimasi rata-rata hasil belajar data akhir dapat dilihat pada        

lampiran 48. 

Dengan rumus: 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  

dari tabel diperoleh 02,2)42(975.0 =t  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

63,7081,64 << μ  

Jadi diprediksikan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen antara 64,81 – 

70,63 

6. Uji Estimasi Rata-rata Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji estimasi rata-rata hasil belajar data akhir dapat dilihat pada        

lampiran 49. 

Dengan rumus: 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  
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dari tabel diperoleh 02,2)42(975.0 =t  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

        26,6318,57 << μ  

Jadi diprediksikan rata-rata hasil belajar kelas kontrol antara 57,18– 63,26 

7. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji estimasi proporsi ketuntasan belajar data akhir dapat 

dilihat pada        lampiran 50. 

Dengan rumus: 

1
.

1
.

975.0.975.0 −
−

+<<
−
−

−
N

nN
n
qpzp

N
nN

n
qpzp π  

Dari table distribusi z diketahui bahwa 96,1975.0 =z  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

        %91,90%88,71 << π  

Jadi estimasi proporsi siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar kelas 

eksperimen antara 71,88% - 90,91%. 

8. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji estimasi proporsi ketuntasan belajar data akhir dapat 

dilihat pada        lampiran 51. 

Dengan rumus: 

1
.

1
.

975.0.975.0 −
−

+<<
−
−

−
N

nN
n
qpzp

N
nN

n
qpzp π  

Dari table distribusi z diketahui bahwa 96,1975.0 =z  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 
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        %70,60%08,37 << π  

Jadi estimasi proporsi siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar kelas 

kontrol antara 37,08% - 60,70%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa: 

1) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

pada materi lingkaran siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Keling 

Kabupaten Jepara ,  dapat meningkatkan hasil belajar sehingga dapat 

mencapai nilai ketuntasan minimum. Dengan Hasil perhitungan uji 

keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen diperoleh thitung  = 

4,385265, diperoleh bahwa thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa rata-

rata hasil belajar kelompok eksperimen ≥  60, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

2) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

lebih efektif daripada pembelajaran kontekstuall. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelas 

eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265, diperoleh bahwa thitung > ttabel= 

1,67. 

4.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kegiatan penelitian ini 
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dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 maret 2008 pada 

siswa kelas VIII A dan VIII B SMP Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara. 

Sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu menentukan 

materi dan menyusun rencana pembelajaran dan lembar 

observasi/pengamatan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Materi pokok yang dipilih adalah 

lingkaran, dengan  sub pokok bahasan keliling dan luas daerah lingkaran. 

 Pembelajaran yang digunakan dalam kelas eksperimen yaitu model 

pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode problem solving 

yang berbantuan alat peraga dan dalam kelas kontrol digunakan pembelajaran 

kontekstual. Pelaksanaan pembelajaran  dilakukan guru dengan menyiapkan 

satu soal realistik (ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari) yang terdapat 

pada lembar diskusi siswa, yang akan dikerjakan para siswa secara 

berkelompok dengan langkah-langkah informal atau coba-coba (karena 

langkah penyelesaian formal untuk menyelesaikan soal tersebut belum 

diberikan), kemudian siswa diminta menggunakan alat peraga seperti 

penjelasan yang ada pada lembar diskusi siswa, setelah itu membahasan lagi 

permasalahan yang ada di awal bersama-sama, kemudian siswa diminta untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain yang berada pada lembar 

diskusi (masih secara berkelompok), kemudian dibahas bersama-sama. 

Setelah para siswa mengetahui cara formal dalam menyelesaikan 

masalah, maka para siswa kembali  ke tempat duduk masing-masing, 
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kemudian diberikan tes individu tentang soal-soal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4.3 Penskoran Butir Soal 

Soal-soal yang digunakan untuk menguji kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian sebanyak 8 soal. 

Soal-soal tersebut sudah diketahui validitasnya, reliabilitasnya, taraf 

kesukarannya, dan juga daya bedanya. Adapun kisi-kisi, butir soal, dan kunci 

soal dapat dilihat pada lampiran 38, 39 dan 40. 

Soal yang digunakan untuk menguji kelas eksperimen dan kelas 

control adalah 8 buah soal, dengan masing-masing bobot soal dapat dilihat 

pada table berikut: 

Tabel 7 

Bobot Soal Evaluasi 

Soal Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bobot Soal 7 7 12 12 10 12 15 15 

 

Untuk memudahkan penilaian maka digunakan penskoran: 

SBS = 
b
a  x  10 

Keterangan:    

SBS : skor butir soal 

a      :  skor mentah yang diperoleh siswa 

b      : skor mentah maksimal yang ditentukan (bobot soal) 

sehingga skor tiap butir soal menjadi: 
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Tabel 8 

Bobot Soal Evaluasi 

Soal Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bobot Soal 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

sedangkan penilaiannya menggunakan: 

Nilai   =  100×
ditetapkanyangtertinggiSkor

diperolehSkor  

Keterangan: 

Skor diperoleh    : skor total yang diperoleh 

siswa 

Skor tertinggi yang ditetapkan  : 100 

Karena tiap butir soal maksimal 10, dan ada 8 soal, maka skor tertinggi 

yang ditetapkan adalah  = 80 soal x 10 

              = 80 

Sedangkan nilai tertinggi yang dapat diperoleh siswa = 100
80
80

×  

        = 100 

4.4 Perolehan Nilai 

1. Nilai yang Diperoleh Kelas Eksperimen 

Setelah dikenai tindakan penelitian, dan diberikan tes maka hasil yang 

diperoleh kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 41 

∗ Kelas eksperimen 

 Nilai tertinggi : 91 
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 Nilai terendah : 38 

 Rata-rata : 67,721 

2. Nilai yang Diperoleh Kelas Kontrol  

Setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian, kemudian kelas 

eksperimen  dan kelas kontrol diberikan tes maka hasil yang diperoleh 

kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 41 

∗ Kelas kontrol 

 Nilai tertinggi : 91 

 Nilai terendah : 38 

 Rata-rata : 60,222 

4.5 Hasil Observasi 

1. Hasil Observasi Pengelolan Pembelajaran oleh Guru 

Hasil observasi pada pertemuan I = 67,14% 

Hasil observasi pada pertemuan II = 77,14% 

 Tabel. 9  

Persentase Hasil Observasi Guru 

Pembelajaran Prosentasi kemampuan mengelola kelas 

I 

II 

67,14% 

77,14% 

 

Hasil observasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34 untuk 

pertemuan I dan lampiran 35 untuk pertemuan II. 

2. Hasil Observasi aktivitas Pembelajaran Siswa 
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Hasil observasi pada pertemuan I = 60% 

Hasil observasi pada pertemuan II = 72,73% 

Tabel. 10 

Persentase Hasil Observasi siswa 

Pembelajaran Prosentasi kemampuan mengelola kelas 

I 

II 

60% 

72,73% 

 

Hasil observasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36 untuk 

pertemuan I dan lampiran 37 untuk pertamuan II. 

4.6 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning                     tipe  CIRC dan metode problem solving 

yang berbantuan alat peraga pada                     siswa kelas  VIII SMP pokok 

bahasan lingkaran. Untuk mengetahui                              efektif tidaknya 

pembelajaran tersebut, diambil dua kelas sebagai kelompok               sampel 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil analisis awal                  

diperoleh 22
tblhtg χχ <  yang  berarti tidak ada perbedaan varians antara kedua                     

kelas tersebut sehingga kedua   kelas dapat digunakan sebagai sampel. 

Masing-masing kelas diberi perlakuan   berbeda. Kelas eksperimen dikenai 

model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode problem 
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solving yang berbantuan                   alat peraga sedangkan kelas   kontrol 

dikenai pembelajaran kontekstual. 

 

4.7 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran cooperative                   

learning  tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan                            

alat peraga. Pada awal pembelajaran terlebih dahulu guru melakukan                       

apersepsi, kemudian  guru menjelaskan tentang model pembelajaran                     

Cooperative Learning tipe CIRC dan metode problem solving, selanjutnya                          

guru menyampaikan tujuan pembelajaran  dan memberikan motivasi. Siswa                 

dibentuk menjadi kelompok-kelompok  kecil untuk melakukan small 

discusion.               Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang  yang ditentukan 

oleh guru dan kelompok            ini bersifat permanen. Tiap-tiap   kelompok 

mendapatkan Lembar Diskusi                      Siswa (LDS) untuk dibahas 

bersama, pada lembar diskusi terdapat permasalahan-permasalahan. Tiap 

kelompok juga mendapatkan alat peraga yang digunakan sesuai dengan 

petunjuk pada lembar diskusi siswa. Secara berkelompok, siswa memecahkan 

permasalah yang terdapat dalam lembar diskusi sesuai petunjuk yang terdapat 

didalamnya. Siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru dalam 

memecahkan permasalahan, peranan guru dalam hal ini menciptakan situasi 

yang dapat memudahkan munculnya pertanyaan dan memberikan pancingan 

agar siswa mau berpendapat serta menumbuhkan situasi dan kondisi 

lingkungan yang dihasilkan atas dasar interaksi siswa. Dengan bimbingan, 
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guru membuat simpulan dari materi yang didiskusikan. Guru memberikan 

soal evaluasi dari materi yang sudah dijelaskan. 

Berdasarkan pertemuan I masih terdapat kekurangan selama proses 

pembelajaran sebagai berikut, guru belum dapat mengkondisikan kelas 

dengan baik. Guru memberikan motivasi masih terlalu sedikit, peran guru 

membimbing siswa dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang diberikan masih perlu ditingkatkan sehingga masih 

terdapat beberapa siswa yang belum memahami tugas yang harus diselesaikan 

sehingga masih banyak siswa yang bertanya. Peran guru membimbing siswa 

dalam menyajian hasil belajar diskusi masih kurang. Peran guru dalam 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi juga perlu 

ditingkatkan. Peran guru dalam menanggapi hasil diskusi juga masih kurang. 

Dalam penyampaian kesimpulan dari materi yang telah diberikan dalam 

pembelajaran masih sedikit. 

Kelengkapan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti membawa 

alat tulis dan buku paket sudah cukup baik, kerena pembelajaran penelitian 

ini dilakukan pada jam pelajaran matematika. Perhatian siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini masih perlu ditingkatkan. 

Siswa belum terbiasa dengan bekerja secara berkelompok. Kemampuan siswa 

secara berkelompok untuk melakukan peragaan sesuai dengan petunjuk 

dalam lembar diskusi dan dengan bimbingan guru serta menemukan jawaban 

dari permasalahan dalam kelompok dan kemauan untuk bertanya masih perlu 

ditingkatkan. Tetapi kemauan siswa untuk menerima pendapat atau 
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sanggahan dari siswa lain, respon terhadap pertanyaan guru, terhadap teman 

yang bertanya di luar kelompoknya masih minim. Dan masih perlu bantuan 

guru dalam menemukan penyelesaiaan suatu masalah. Namun demikian 

diskusi dan kerjasama siswa dengan teman satu kelompok sudah cukup baik. 

Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat sudah cukup baik.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II sudah lebih baik dari 

pertemuan I. Guru sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik. Guru 

memberikan motivasi lebih baik dari pertemuan I, peran guru membimbing 

siswa dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang 

diberikan sudah cukup baik. Peran guru membimbing siswa dalam menyajian 

hasil belajar diskusi masih perlu ditingkatkan. Peran guru dalam memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menanggapi juga perlu ditingkatkan. Peran 

guru dalam menanggapi hasil diskusi juga sudah baik. Dalam penyampaian 

kesimpulan dari materi yang telah diberikan dalam pembelajaran masih perlu 

ditingkatkan 

Kelengkapan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti membawa 

alat tulis dan buku paket serta sudah cukup baik, kerena pembelajaran 

penelitian ini dilakukan pada jam pelajaran matematika. Perhatian siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini sudah baik. 

Kemampuan siswa secara berkelompok untuk melakukan peragaan sesuai 

dengan petunjuk dalam lembar diskusi dan dengan bimbingan guru serta 

menemukan jawaban dari permasalahan dalam kelompok dan kemauan untuk 

bertanya sudah baik. Tetapi kemauan siswa untuk menerima pendapat atau 
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sanggahan dari siswa lain, respon terhadap pertanyaan guru, terhadap teman 

yang bertanya di luar kelompoknya masih perlu ditingkatkan. Dan masih 

perlu bantuan guru dalam menemukan penyelesaiaan suatu masalah. Namun 

demikian diskusi dan kerjasama siswa dengan teman satu kelompok sudah 

cukup baik. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat sudah cukup 

baik.  

Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan 

metode problem solving yang berbantuan alat peraga meningkat dari 

pertemuan ke pertemuan. Aktivitas siswa pada pertemuan I sebesar 60%, 

kemudian pada pertamuan II meningkat menjadi  72,73%. Demikian juga 

pada aktivitas guru, pada pertamuan I  sebesar 67,14%, kemudian pada 

pertamuan II meningkat menjadi 77,14%. 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

mempunyai rata-rata kelas 67,721. Untuk uji normalitas kelas 

eksperimen hitung
2χ =4,332; nilai hitung

2χ < tabel
2χ , ini berarti nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematika kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Varians kelompok eksperimen = 133,2956811 dan untuk kelompok kontrol 

didapat varians = 156,1090901. Dari perbandingannya diperoleh Fhitung = 

1,1711489. Dan Fhitung < Ftabel berarti kedua kelompok tidak berbeda secara 

signifikan dengan kata lain kedua kelompok homogen. Hasil perhitungan uji 

keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265, 

diperoleh bahwa thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen ≥  60, sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa telah 
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mencapai ketuntasan belajar. Hasil perhitungan uji estimasi rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen adalah 64,42822 – 70,63048. Dari penelitian 

diperoleh bahwa thitung  > ttabel, berarti rata-rata hasil belajar matematika pada 

materi lingkaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC 

dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga lebih baik dari rata-

rata hasil belajar matematika dengan pembelajaran kontekstual. 

4.8 Proses Pembelajaran Kelompok Kontrol 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol adalah 

pembelajaran konvensional. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya 

jawab, dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional, guru 

menjelaskan materi secara urut kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

mencatat. Selanjutnya guru memberikan beberapa contoh soal latihan. 

Kemudian guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di buku latihan. 

Setelah selesai mengerjakan soal, beberapa siswa diminta untuk mengerjakan 

soal tersebut di papan tulis. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa mengenai hal-hal yang belum dipahami. Di akhir pembelajaran, guru 

menegaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari kemudian memberi 

tugas rumah. 

Pembelajaran dengan cara konvensional pada awalnya memang 

membuat siswa lebih tenang karena guru yang mengendalikan siswa. Siswa 

duduk dan memperhatikan guru menerangkan materi pelajaran. Hal semacam 

ini justru mengakibatkan guru kurang memahami pemahaman siswa, karena 

siswa yang sudah jelas atau belum hanya diam saja. Siswa yang belum jelas 
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kadang tidak berani atau malu untuk bertanya pada guru. Pada waktu 

mengerjakan soal latihan hanya siswa yang pandai saja yang serius 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru sedangkan yang lain lebih asyik 

bercerita dengan temannya.  

Permasalahan lain yang dihadapi oleh siswa adalah tentang 

kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah. Karena 

pembelajaran tidak menggunakan sistem diskusi maka masalah yang diberikan 

harus dikerjakan sendiri, oleh karena itu pemahaman siswa dalam memahami 

arti atau maksud soal yang diberikan agak lambat dan kecepatan berhitung pun 

agak lambat sehingga memakan banyak waktu, dalam setiap kali pertemuan 

tidak selalu bisa memberikan evaluasi. Bila model pembelajaran seperti ini 

terus berlanjut akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran 

sehingga hasil belajar matematika siswa tidak akan meningkat. Karena itu guru 

yang memberikan pelajaran sebaiknya mengadakan variasi model 

pembelajaran dalam mengajar. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, kita ketahui bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik dari hasil belajar kelas kontrol. Hal ini disebabkan 

karena kedua kelas ini diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan 

metode problem solving yang berbantuan alat peraga. sedangkan pada kelas 

kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

Suatu proses pembelajaran juga dikatakan efektif apabila seluruh 

siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Hal ini dapat 
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dilihat dari hasil belajar siswa, kreatifitas dan keaktifan siswa yang ditunjukkan 

selama proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

pun semakin meningkat pada setiap pertemuan. 

 Walaupun demikian guru masih perlu memberikan penguatan materi 

dan beberapa soal latihan yang cukup banyak  yang harus dikerjakan secara 

individual karena siswa harus dilatih untuk berfikir mandiri. Tidak selamanya 

siswa harus menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau kelompok. 

Selain itu dengan pemberian masalah yang berbeda dari tiap pertemuan juga 

menyebabkan pemahaman yang berbeda, siswa lebih menguasai masalah yang 

dihadapi dalam kelompoknya sedangkan masalah yang terdapat dalam 

kelompok lain siswa perlu pemahaman khusus. 

Pelaksanaan model pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan 

kejenuhan pada siswa, untuk lebih memotivasi dan menghindari kejenuhan 

pada siswa dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah guru dapat 

mengadakan variasi dengan memberikan keleluasaan dalam memilih masalah 

untuk diselidiki dan pemecahannya dapat dilakukan dengan beragam material 

dan peralatan, dan pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, bisa juga 

dilakukan di perpustakaan atau laboratorium, bahkan dilakukan diluar sekolah 

agar siswa lebih memahami peran matematika yang mereka pelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. Hambatan yang dialami selama proses pembelajaran 

kiranya dapat menjadi tinjauan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

serupa. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga 
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perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa, meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa, serta kemampuan 

mengemukakan pendapat kepada orang lain. 

 

4.9 Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah kelas eksperimen dikenai 

perlakuan penelitian. Variabel yang diteliti adalah kemampuan pemecahan 

masalah oleh siswa pada materi pokok Lingkaran pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara. Sebagai kelas eksperimen adalah siswa kelas 

VIII B, dan sebagai kelas kontrol adalah siswa kelas VIII A. Setelah gambaran 

pelaksanaan penelitian dijelaskan, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis 

menggunakan statistik t dengan pengujian normalitas dan kesamaan varians 

sebagai uji prasyaratnya.  

Adapun hasil yang diperoleh dari pemelitian ini adalah hasil adri analisis 

data akhir, yaitu: 

1. Uji Normalitas Data 

Perhitungan uji normalitas  data akhir kelas eksperimen dapat dilihat pada 

lampiran 42. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian:  
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Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga chi kuadrat tabel x2 untuk           

dk = k – 3 = 6 – 3 = 3 dan α = 5% diperoleh: 

x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) = 7,810 sedangkan x2
hitung = 4,332  

Karena x² hitung  < x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Normalitas Data 

Perhitungan uji normalitas  data akhir kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 43. 

Dengan hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Terima H0 jika x2
hitung < x2

tabel , x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) diperoleh dari tabel x2 

dengan dk=k-3 dan α = 5%. 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  harga  chi  kuadrat  tabel  x2  

untuk 

dk=k–3 = 6 – 3 = 3 dan α = 5% diperoleh  

x2
tabel = x2

(1-α )(k – 3) = 7,810 sedangkan x2
hitung = 5,139 

Karena x² hitung  < x2
tabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 
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Perhitungan uji homogenitas  data akhir dapat dilihat pada lampiran 44. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 2
2

2
1 σσ = ; populasi mempunyai varians yang homogen 

H1 : 2
2

2
1 σσ ≠ ; populasi mempunyai varians yang heterogen 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima H0 jika Fhitung < F1/2 )12,11( −− nnα  dan α = 5% maka dapat 

dikatakan bahwa sampel yang diteliti adalah homogen. 

Dengan harga F pada tabel F untuk n1 – 1 = 43 – 1 = 42 ; n2 – 1 = 45 – 1 

= 44  dan α = 5% maka diperoleh Ftabel = 1,65 sedangkan Fhitung = 0,854 

Karena F hitung  < Ftabel, dan berada pada daerah penerimaan Ho, maka data 

tersebut homogen 

4. Uji Perbedaan Rata-rata  

Perhitungan uji perbedaan rata-rata  data akhir dapat dilihat pada   

lampiran 45. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 21 μμ ≤  (nilai rata-rata kelas ekperimen kurang dari sama dengan 

nilai rata-rata kelas kontrol) 

Ha : 21 μμ >  (nilai rata-rata kelas ekperimen lebih baik dari pada nilai 

rata-rata kelas kontrol) 

Dengan kriteria pengujian:  

Terima Ho jika )22)(95.0()221)(95.0( −+−+ <<− nnihitungnn ttt  dengan dk = (n1+n2-2) 

dan peluang (1-α). 
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Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1+n2-2) dan peluang (1-α). Dan 

α =5% maka diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 2,920 

Karena )86)(95,0(tthit > maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan 

signifikan antara kelas ekperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol.  

 

5. Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji ketuntasan belajar  data akhir dapat dilihat pada lampiran 

46. 

Dengan hipotesis: 

H0 : 60<μ  (belum mencapai ketuntasan hasil belajar) 

Ha : 60≥μ  (sudah mencapai ketuntasan hasil belajar) 

Dengan kriteria pengujian:  

Tolak H0 apabila t hit > t(1-α)(n-1)  

Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1-1). Dan α = 5% maka 

diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 4,385. 

Karena t berada pada daerah penolakan H0 maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar kelas eksperimen lebih besar sama dengan 60 atau sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. 

6. Uji Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji ketuntasan belajar data akhir dapat dilihat pada lampiran 

47. 

Dengan hipotesis: 
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H0 : 01 μμ <  ; belum mencapai ketuntasan hasil belajar 

H1 : 01 μμ ≥  ; sudah mencapai ketuntasan hasil belajar 

Dengan kriteria pengujian:  

Tolak H0 apabila t hit > t(1-α)(n-1)  

Dengan harga t pada tabel t untuk t  dk = (n1-1). Dan α = 5% maka 

diperoleh ttabel = 1,67 sedangkan thitung = 0,119 

Karena t berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar kelas kontrol kurang dari 60 atau belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar. 

7. Uji Estimasi Rata-rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji estimasi rata-rata hasil belajar data akhir dapat dilihat pada        

lampiran 48. 

Dengan rumus: 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  

dari tabel diperoleh 02,2)42(975.0 =t  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

63,7081,64 << μ  

Jadi diprediksikan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen antara 64,81 – 

70,63 

8. Uji Estimasi Rata-rata Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji estimasi rata-rata hasil belajar data akhir dapat dilihat pada        

lampiran 49. 
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Dengan rumus: 

1
..

1
.. )(975,0)(975,0 −

−
+<<

−
−

−
N

nN
n
stx

N
nN

n
stx vv μ  

dari tabel diperoleh 02,2)42(975.0 =t  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

        26,6318,57 << μ  

Jadi diprediksikan rata-rata hasil belajar kelas kontrol antara 57,18– 63,26 

9. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 

Perhitungan uji estimasi proporsi ketuntasan belajar data akhir dapat 

dilihat pada        lampiran 50. 

Dengan rumus: 

1
.

1
.

975.0.975.0 −
−

+<<
−
−

−
N

nN
n
qpzp

N
nN

n
qpzp π  

Dari table distribusi z diketahui bahwa 96,1975.0 =z  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

        %91,90%88,71 << π  

Jadi estimasi proporsi siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar kelas 

eksperimen antara 71,88% - 90,91%. 

10. Uji Estimasi Proporsi Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol 

Perhitungan uji estimasi proporsi ketuntasan belajar data akhir dapat 

dilihat pada        lampiran 51. 

Dengan rumus: 
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1
.

1
.

975.0.975.0 −
−

+<<
−
−

−
N

nN
n
qpzp

N
nN

n
qpzp π  

Dari table distribusi z diketahui bahwa 96,1975.0 =z  

Setelah dimasukkan ke dalam rumus diperoleh : 

        %70,60%08,37 << π  

Jadi estimasi proporsi siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar kelas 

kontrol antara 37,08% - 60,70%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa: 

3) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelas 

eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265, diperoleh bahwa thitung > ttabel= 

1,67. 

4) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative learning 

tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga 

pada materi lingkaran siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Keling 

Kabupaten Jepara ,  dapat meningkatkan hasil belajar sehingga dapat 

mencapai nilai ketuntasan minimum. Dengan Hasil perhitungan uji 

keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen diperoleh thitung  = 

4,385265, diperoleh bahwa thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa rata-
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rata hasil belajar kelompok eksperimen ≥  60, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

4.10 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 maret 2008 pada siswa kelas VIII A 

dan VIII B SMP Negeri 4 Keling Kabupaten Jepara. Sebelum kegiatan penelitian 

ini dilaksanakan, terlebih dahulu menentukan materi dan menyusun rencana 

pembelajaran dan lembar observasi/pengamatan untuk mengetahui aktivitas siswa 

dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Materi pokok yang dipilih 

adalah lingkaran, dengan  sub pokok bahasan keliling dan luas daerah lingkaran. 

 Pembelajaran yang digunakan dalam kelas eksperimen yaitu model 

pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode problem solving yang 

berbantuan alat peraga dan dalam kelas kontrol digunakan pembelajaran 

konvensional. Pelaksanaan pembelajaran  dilakukan guru dengan menyiapkan satu 

soal realistik (ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari) yang terdapat pada 

lembar diskusi siswa, yang akan dikerjakan para siswa secara berkelompok 

dengan langkah-langkah informal atau coba-coba (karena langkah penyelesaian 

formal untuk menyelesaikan soal tersebut belum diberikan), kemudian siswa 

diminta menggunakan alat peraga seperti penjelasan yang ada pada lembar diskusi 

siswa, setelah itu membahasan lagi permasalahan yang ada di awal bersama-sama, 

kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain 
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yang berada pada lembar diskusi (masih secara berkelompok), kemudian dibahas 

bersama-sama. 

Setelah para siswa mengetahui cara formal dalam menyelesaikan masalah, 

maka para siswa kembali  ke tempat duduk masing-masing, kemudian diberikan 

tes individu tentang soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

4.11 Penskoran Butir Soal 

Soal-soal yang digunakan untuk menguji kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian sebanyak 8 soal. 

Soal-soal tersebut sudah diketahui validitasnya, reliabilitasnya, taraf 

kesukarannya, dan juga daya bedanya. Adapun kisi-kisi, butir soal, dan kunci soal 

dapat dilihat pada lampiran 38, 39 dan 40. 

Soal yang digunakan untuk menguji kelas eksperimen dan kelas control 

adalah 8 buah soal, dengan masing-masing bobot soal dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 7 

Bobot Soal Evaluasi 

Soal Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bobot Soal 7 7 12 12 10 12 15 15 

 

Untuk memudahkan penilaian maka digunakan penskoran: 

SBS = 
b
a  x  10 
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Keterangan:    

SBS : skor butir soal 

a      :  skor mentah yang diperoleh siswa 

b      : skor mentah maksimal yang ditentukan (bobot soal) 

sehingga skor tiap butir soal menjadi: 

Tabel 8 

Bobot Soal Evaluasi 

Soal Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bobot Soal 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

sedangkan penilaiannya menggunakan: 

Nilai   =  100×
ditetapkanyangtertinggiSkor

diperolehSkor  

Keterangan: 

Skor diperoleh    : skor total yang diperoleh 

siswa 

Skor tertinggi yang ditetapkan  : 100 

Karena tiap butir soal maksimal 10, dan ada 8 soal, maka skor tertinggi 

yang ditetapkan adalah  = 80 soal x 10 

              = 80 

Sedangkan nilai tertinggi yang dapat diperoleh siswa = 100
80
80

×  

        = 100 
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4.12 Perolehan Nilai 

1. Nilai yang Diperoleh Kelas Eksperimen 

Setelah dikenai tindakan penelitian, dan diberikan tes maka hasil yang 

diperoleh kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 41 

∗ Kelas eksperimen 

 Nilai tertinggi : 91 

 Nilai terendah : 38 

 Rata-rata : 67,721 

2. Nilai yang Diperoleh Kelas Kontrol  

Setelah kelas eksperimen dikenai tindakan penelitian, kemudian kelas 

eksperimen  dan kelas kontrol diberikan tes maka hasil yang diperoleh 

kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 41 

∗ Kelas kontrol 

 Nilai tertinggi : 91 

 Nilai terendah : 38 

 Rata-rata : 60,222 

 

4.13 Hasil Observasi 

1. Hasil Observasi Pengelolan Pembelajaran oleh Guru 

Hasil observasi pada pertemuan I = 67,14% 

Hasil observasi pada pertemuan II = 77,14% 
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 Tabel. 9  

Prosentasi Hasil Observasi Guru 

Pembelajaran Prosentasi kemampuan mengelola kelas 

I 

II 

67,14% 

77,14% 

 

Hasil observasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 34 untuk 

pertemuan I dan lampiran 35 untuk pertemuan II. 

2. Hasil Observasi aktivitas Pembelajaran Siswa 

Hasil observasi pada pertemuan I = 60% 

Hasil observasi pada pertemuan II = 72,73% 

Tabel. 10 

Prosentasi Hasil Observasi siswa 

Pembelajaran Prosentasi kemampuan mengelola kelas 

I 

II 

60% 

72,73% 

 

Hasil observasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36 untuk 

pertemuan I dan lampiran 37 untuk pertamuan II. 

4.14 Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe CIRC dan metode problem solving yang 
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berbantuan alat peraga pada siswa kelas VIII SMP pokok bahasan lingkaran. 

Untuk mengetahui efektif tidaknya pembelajaran tersebut, diambil dua kelas 

sebagai kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari 

hasil analisis awal diperoleh 22
tblhtg χχ <  yang berarti tidak ada perbedaan 

varians antara kedua kelas tersebut sehingga kedua kelas dapat digunakan 

sebagai sampel. Masing-masing kelas diberi perlakuan berbeda. Kelas 

eksperimen dikenai model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC 

dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga sedangkan kelas 

kontrol dikenai pembelajaran konvensional. 

 

4.15 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat 

peraga. Pada awal pembelajaran terlebih dahulu guru melakukan apersepsi, 

kemudian guru menjelaskan tentang model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe CIRC dan metode problem solving, selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. Siswa 

dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan small 

discusion. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang yang ditentukan oleh guru 

dan kelompok ini bersifat permanen. Tiap-tiap kelompok mendapatkan 

Lembar Diskusi Siswa (LDS) untuk dibahas bersama, pada lembar diskusi 

terdapat permasalahan-permasalahan. Tiap kelompok juga mendapatkan alat 

peraga yang digunakan sesuai dengan petunjuk pada lembar diskusi siswa. 
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Secara berkelompok, siswa memecahkan permasalah yang terdapat dalam 

lembar diskusi sesuai petunjuk yang terdapat didalamnya. Siswa mendapat 

bimbingan dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan, peranan 

guru dalam hal ini menciptakan situasi yang dapat memudahkan munculnya 

pertanyaan dan memberikan pancingan agar siswa mau berpendapat serta 

menumbuhkan situasi dan kondisi lingkungan yang dihasilkan atas dasar 

interaksi siswa. Dengan bimbingan, guru membuat simpulan dari materi 

yang didiskusikan. Guru memberikan soal evaluasi dari materi yang sudah 

dijelaskan. 

Berdasarkan pertemuan I masih terdapat kekurangan selama proses 

pembelajaran sebagai berikut, guru belum dapat mengkondisikan kelas 

dengan baik. Guru memberikan motivasi masih terlalu sedikit, peran guru 

membimbing siswa dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang diberikan masih perlu ditingkatkan sehingga masih 

terdapat beberapa siswa yang belum memahami tugas yang harus 

diselesaikan sehingga masih banyak siswa yang bertanya. Peran guru 

membimbing siswa dalam menyajian hasil belajar diskusi masih kurang. 

Peran guru dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 

juga perlu ditingkatkan. Peran guru dalam menanggapi hasil diskusi juga 

masih kurang. Dalam penyampaian kesimpulan dari materi yang telah 

diberikan dalam pembelajaran masih sedikit. 

Kelengkapan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti membawa 

alat tulis dan buku paket sudah cukup baik, kerena pembelajaran penelitian 
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ini dilakukan pada jam pelajaran matematika. Perhatian siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini masih perlu ditingkatkan. 

Siswa belum terbiasa dengan bekerja secara berkelompok. Kemampuan 

siswa secara berkelompok untuk melakukan peragaan sesuai dengan 

petunjuk dalam lembar diskusi dan dengan bimbingan guru serta 

menemukan jawaban dari permasalahan dalam kelompok dan kemauan 

untuk bertanya masih perlu ditingkatkan. Tetapi kemauan siswa untuk 

menerima pendapat atau sanggahan dari siswa lain, respon terhadap 

pertanyaan guru, terhadap teman yang bertanya di luar kelompoknya masih 

minim. Dan masih perlu bantuan guru dalam menemukan penyelesaiaan 

suatu masalah. Namun demikian diskusi dan kerjasama siswa dengan teman 

satu kelompok sudah cukup baik. Keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat sudah cukup baik.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II sudah lebih baik dari 

pertemuan I. Guru sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik. Guru 

memberikan motivasi lebih baik dari pertemuan I, peran guru membimbing 

siswa dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang 

diberikan sudah cukup baik. Peran guru membimbing siswa dalam 

menyajian hasil belajar diskusi masih perlu ditingkatkan. Peran guru dalam 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi juga perlu 

ditingkatkan. Peran guru dalam menanggapi hasil diskusi juga sudah baik. 

Dalam penyampaian kesimpulan dari materi yang telah diberikan dalam 

pembelajaran masih perlu ditingkatkan 
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Kelengkapan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti membawa 

alat tulis dan buku paket serta sudah cukup baik, kerena pembelajaran 

penelitian ini dilakukan pada jam pelajaran matematika. Perhatian siswa 

terhadap pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini sudah baik. 

Kemampuan siswa secara berkelompok untuk melakukan peragaan sesuai 

dengan petunjuk dalam lembar diskusi dan dengan bimbingan guru serta 

menemukan jawaban dari permasalahan dalam kelompok dan kemauan 

untuk bertanya sudah baik. Tetapi kemauan siswa untuk menerima pendapat 

atau sanggahan dari siswa lain, respon terhadap pertanyaan guru, terhadap 

teman yang bertanya di luar kelompoknya masih perlu ditingkatkan. Dan 

masih perlu bantuan guru dalam menemukan penyelesaiaan suatu masalah. 

Namun demikian diskusi dan kerjasama siswa dengan teman satu kelompok 

sudah cukup baik. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat sudah 

cukup baik.  

Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan 

metode problem solving yang berbantuan alat peraga meningkat dari 

pertemuan ke pertemuan. Aktivitas siswa pada pertemuan I sebesar 60%, 

kemudian pada pertamuan II meningkat menjadi  72,73%. Demikian juga 

pada aktivitas guru, pada pertamuan I  sebesar 67,14%, kemudian pada 

pertamuan II meningkat menjadi 77,14%. 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

mempunyai rata-rata kelas 67,721. Untuk uji normalitas kelas 

eksperimen hitung
2χ =4,332; nilai hitung

2χ < tabel
2χ , ini berarti nilai kemampuan 
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pemecahan masalah matematika kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Varians kelompok eksperimen = 133,2956811 dan untuk kelompok kontrol 

didapat varians = 156,1090901. Dari perbandingannya diperoleh Fhitung = 

1,1711489. Dan Fhitung < Ftabel berarti kedua kelompok tidak berbeda secara 

signifikan dengan kata lain kedua kelompok homogen. Hasil perhitungan uji 

keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265, 

diperoleh bahwa thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen ≥  60, sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar. Hasil perhitungan uji estimasi rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen adalah 64,42822 – 70,63048. Dari penelitian 

diperoleh bahwa thitung  > ttabel, berarti rata-rata hasil belajar matematika pada 

materi lingkaran dengan model pembelajaran cooperative learning tipe 

CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga lebih baik 

dari rata-rata hasil belajar matematika dengan pembelajaran konvensional. 

4.16 Proses Pembelajaran Kelompok Kontrol 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol adalah 

pembelajaran konvensional. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya 

jawab, dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional, guru 

menjelaskan materi secara urut kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

mencatat. Selanjutnya guru memberikan beberapa contoh soal latihan. 

Kemudian guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di buku 

latihan. Setelah selesai mengerjakan soal, beberapa siswa diminta untuk 

mengerjakan soal tersebut di papan tulis. Guru memberikan kesempatan 
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bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang belum dipahami. Di akhir 

pembelajaran, guru menegaskan kembali tentang materi yang telah 

dipelajari kemudian memberi tugas rumah. 

Pembelajaran dengan cara konvensional pada awalnya memang 

membuat siswa lebih tenang karena guru yang mengendalikan siswa. Siswa 

duduk dan memperhatikan guru menerangkan materi pelajaran. Hal 

semacam ini justru mengakibatkan guru kurang memahami pemahaman 

siswa, karena siswa yang sudah jelas atau belum hanya diam saja. Siswa 

yang belum jelas kadang tidak berani atau malu untuk bertanya pada guru. 

Pada waktu mengerjakan soal latihan hanya siswa yang pandai saja yang 

serius mengerjakan soal yang diberikan oleh guru sedangkan yang lain lebih 

asyik bercerita dengan temannya.  

Permasalahan lain yang dihadapi oleh siswa adalah tentang 

kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah. Karena 

pembelajaran tidak menggunakan sistem diskusi maka masalah yang 

diberikan harus dikerjakan sendiri, oleh karena itu pemahaman siswa dalam 

memahami arti atau maksud soal yang diberikan agak lambat dan kecepatan 

berhitung pun agak lambat sehingga memakan banyak waktu, dalam setiap 

kali pertemuan tidak selalu bisa memberikan evaluasi. Bila model 

pembelajaran seperti ini terus berlanjut akan mengakibatkan tidak 

tercapainya tujuan pembelajaran sehingga hasil belajar matematika siswa 

tidak akan meningkat. Karena itu guru yang memberikan pelajaran 

sebaiknya mengadakan variasi model pembelajaran dalam mengajar. 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian, kita ketahui bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik dari hasil belajar kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan karena kedua kelas ini diberi perlakuan yang berbeda. Pada 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat 

peraga. sedangkan pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

Suatu proses pembelajaran juga dikatakan efektif apabila seluruh 

siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa, kreatifitas dan keaktifan siswa yang 

ditunjukkan selama proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran pun semakin meningkat pada setiap pertemuan. 

 Walaupun demikian guru masih perlu memberikan penguatan 

materi dan beberapa soal latihan yang cukup banyak  yang harus dikerjakan 

secara individual karena siswa harus dilatih untuk berfikir mandiri. Tidak 

selamanya siswa harus menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau 

kelompok. Selain itu dengan pemberian masalah yang berbeda dari tiap 

pertemuan juga menyebabkan pemahaman yang berbeda, siswa lebih 

menguasai masalah yang dihadapi dalam kelompoknya sedangkan masalah 

yang terdapat dalam kelompok lain siswa perlu pemahaman khusus. 

Pelaksanaan model pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan 

kejenuhan pada siswa, untuk lebih memotivasi dan menghindari kejenuhan 

pada siswa dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah guru 
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dapat mengadakan variasi dengan memberikan keleluasaan dalam memilih 

masalah untuk diselidiki dan pemecahannya dapat dilakukan dengan 

beragam material dan peralatan, dan pelaksanaannya bisa dilakukan di 

dalam kelas, bisa juga dilakukan di perpustakaan atau laboratorium, bahkan 

dilakukan diluar sekolah agar siswa lebih memahami peran matematika 

yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan yang dialami 

selama proses pembelajaran kiranya dapat menjadi tinjauan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran serupa. Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe CIRC dan metode problem 

solving yang berbantuan alat peraga perlu terus ditingkatkan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, meningkatkan 

kreatifitas dan keaktifan siswa, serta kemampuan mengemukakan pendapat 

kepada orang lain. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative learning               

tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan alat peraga                  

pada materi pokok lingkaran siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Keling                  

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2007/2008,  dapat meningkatkan                        

hasil belajar sehingga dapat mencapai nilai ketuntasan minimum.                

Dengan Hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelompok            

eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265, diperoleh bahwa thitung > ttabel                 

maka disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok                      

eksperimen lebih baik atau sama dengan 60, sehingga dapat dinyatakan       

bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

2. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran cooperative                       

learning tipe CIRC dan metode problem solving yang berbantuan                        

alat peraga lebih efektif daripada pembelajaran konvensional.                       

Hal ini ditunjukan dengan hasil perhitungan uji keefektifan                   

pembelajaran  kelas eksperimen diperoleh thitung  = 4,385265,                        

diperoleh bahwa thitung > ttabel= 1,67. 
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5.2 Saran 

Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dalam model pembelajaran, 
agar siswa tidak jenuh dengan satu model pembelajaran.  Guru diharapkan dapat 
membuat soal untuk diskusi yang lebih berkaiatan dengan kegiatan sehari-hari 

sehingga keaktifan siswa dapat lebih ditingkatkan. 
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