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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses terus menerus manusia   untuk  menanggulangi  masalah-masalah  yang  dihadapi  sepanjang hayat karena itu siswa harus benar-benar dilatih dan dibiasakan berpikir secara mandiri. Matematika merupakan  pengetahuan yang mempunyai peran sangat besar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun  dalam pengembangan ilmu pengetahuan  lain.  Dengan  adanya  pendidikan  matematika  di sekolah  dapat mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara  fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam menghadapi ilmu pengetahuan lain.
Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran, dimana guru sebagai pelaksana pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran disamping faktor lainnya seperti siswa, bahan pelajaran, motivasi, dan sarana penunjang.  Karso, Dasar-dasar Pendidikan MIPA, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993), hal: 121 Oleh karena itu inovasi dan kreatifitas para pendidik sebagai ujung tombak berhasil tidaknya pendidikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia mutlak diperlukan, salah satu bentuknya adalah dengan melakukan pembaharuan model pembelajaran.
Disadari bersama, mengelola dunia pendidikan secara hakekat lebih dominan berealitas menangani masalah manusia yang dibantu dangan instrumen, aneka perlengkapan dan pemenuhan kebutuhan fisik. Nursisto, Peningkatan Prestasi Sekolah Menengah, ( Jakarta: Insan Cendekia, 2002 ), hal 4 
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia  yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara  nasional, perlu dilaksanakan sistem penilaian hasil belajar yang baik dan terencana. Sistem penilaian tersebut tidak saja dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, namun juga di tingkat sekolah perlu diperhatikan dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Adapun  untuk  mata  pelajaran  matematika, penilaian diarahkan untuk mengukur kemampuan, diantaranya: (1) Pemahaman konsep yaitu siswa mampu mendefinisikan konsep,  mengidentifikasi dan  memberi  contoh  atau  bukan  contoh  dari  konsep;  (2)  Prosedur yaitu siswa mampu  mengenali  prosedur  atau  proses  menghitung  yang  benar  dan  tidak benar;  (3) Komunikasi yaitu siswa mampu menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika  secara  lisan,  tertulis  atau  mendemonstrasikan;  (4) Penalaran yaitu siswa  mampu   memberikan  alasan  induktif  dan  deduktif  sederhana;  (5) Pemecahan  masalah yaitu siswa  mampu  memahami  masalah,  memilih  strategi penyelesaian dan menyelesaikan masalah.  Pada penelitian ini penilaian lebih ditekankan hanya untuk mengukur kemampuan  pemecahan masalah. Indikasi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan mempelajari matematika siswa selalu dihadapkan kepada masalah matematika yang terstruktur, sistematis dan logis yang dapat membiasakan siswa untuk mengatasi  masalah  yang  timbul  secara  mandiri  dalam  kehidupannya  tanpa harus selalu meminta bantuan kepada orang lain.
Sementara itu pula, kenyataan yang tidak dipungkiri adalah fakta yang menunjukkan bahwa “ kondisi “ di dalam lingkungan pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, faktor yang menentukan adalah pengaruh lingkungan baik sekolah, maupun guru kelas serta tata cara atau metode yang diberikan guru kepada siswa pada proses pembelajaran.  Slameto, Belajar dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya , ( Jakarta : Rineka Cipta, 2003 ), hal 54
Kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa dapat diketahui melalui  soal-soal  yang  berbentuk  uraian,  karena  pada  soal  yang  berbentuk uraian  kita  dapat   melihat  langkah-langkah  yang  dilakukan  siswa  dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga pemahaman siswa dalam pemecahan masalah dapat terukur. Bentuk lain soal pemecahan masalah yang difokuskan  pada  penelitian  ini  adalah  soal  cerita.	 Berdasarkan buku-buku penunjang  pelajaran   matematika  yang  mengacu  pada  kurikulum,  banyak dijumpai soal-soal yang berbentuk soal cerita hampir pada setiap materi pokok. Soal  cerita  dalam  kehidupan sehari-hari lebih ditekankan kepada penajaman intelektual anak sesuai dengan kenyataan  yang  mereka  hadapi.  Namun  kenyataannya  banyak  siswa  yang mengalami kesulitan dalam memahami arti kalimat-kalimat dalam soal cerita, kurang  mampu  memisalkan  apa  yang  diketahui  dan  apa  yang  ditanyakan, kurang  bisa  menghubungkan  secara  fungsional  unsur-unsur  yang  diketahui untuk  menyelesaikan  masalahnya,  dan  unsur  mana  yang  harus  dimisalkan dengan suatu variabel.
Hal  ini dikarenakan minat dan motivasi siswa untuk belajar rendah. Mereka  terlebih dahulu merasa takut dengan pelajaran matematika karena matematika dianggap sulit.  Selain itu juga, proses belajar mengajar siswa cenderung pasif. Salah satu model pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru saat mengajar diantaranya metode ekspositori. Disini aktivitas siswa selama proses pembelajaran belum memuaskan karena pembelajaran masih didominasi oleh guru. Oleh karena itu, guru harus mampu mengejawantahkan potensi diri dan bakat peserta didik sehingga mampu mencari dan menemukan ilmu pengetahuannya sendiri  serta terlatih dalam mengembangkan ide-idenya di dalam memecahkan masalah. Tugas  guru bukan mencurahkan dan menyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi mereka hanya sebagai motivator, mediator dan fasilitator pendidikan. Guru harus mampu menyusun suatu rencana pembelajaran yang tidak saja baik tetapi juga mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, membangun serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat, menarik dan harus efektif sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran  berlangsung. Adapun ciri-ciri  pembelajaran  efektif  antara lain: (1) penekanan pada belajar melalui berbuat; (2) guru dapat memanfaatkan alat bantu mengajar secara optimal  sesuai dengan kebutuhan siswa; (3) mengatur kelas menjadi kondusif secara optimal; (4) guru menerapkan pola kooperatif, interaktif, termasuk cara belajar kelompok, dan (5) guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri. Suyitno, Mengadopsi Pembelajaran CIRC dalam Meningkatakan Ketrampilan Siswa Menyelesaikan Soal Cerita, (Seminar Nasional F.MIPA: UNNES,2005), hal: 2 
Dalam pembelajaran  kooperatif  siswa  belajar  bersama  dalam  kelompok-kelompok kecil yang bekerja untuk menyelesaikan  suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan  bersama. Selain itu pembelajaran  kooperatif  dapat  membantu  siswa  mamahami  konsep-konsep yang  sulit  serta  menumbuhkan  kemampuan  kerjasama,  berpikir  kritis  dan mengembangkan sikap sosial siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif  terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena siswa yang rendah  hasil  belajarnya   dapat  meningkatkan  motivasi,  hasil  belajar  dan penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama. 
Oleh karena itu, diperlukan model  pembelajaran  kooperatif  yang  dapat  membantu  siswa  meningkatkan sikap positif diantaranya membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan masalah  matematika,  dan terjadinya interaksi dalam kelompok yang dapat melatih siswa untuk menerima siswa lain yang  berkemampuan   dan  berlatar  belakang  berbeda.  Ada  banyak  model pembelajaran  cooperative  learning   dalam  pembelajaran  matematika  yang memenuhi ciri pembelajaran efektif diantaranya  model koperatif tipe CIRC yang dapat membantu siswa  untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah dalam  menyelesaikan  soal  cerita.  Sehingga  dengan  model   pembelajaran tersebut siswa mampu dan terampil menyelesaikan masalah dalam soal cerita dengan langkah-langkah yang tepat. Adapun teori tentang CIRC adalah sebagai berikut: 1) teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen; 2) placement test, untuk mengetahui  kelebihan  dan  kelemahan  siswa  pada  bidang tertentu; 3) student creative, melaksanakan   tugas   dalam   suatu kelompok  dengan  menciptakan  situasi  dimana  keberhasilan  individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya; 4) team study, yaitu tahapan  tindakan  belajar  yang  harus  dilaksanakan  oleh kelompok; 5) team score and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas; 6) teaching group, yakni memberikan materi secara singkat  dari guru menjelang pemberian tugas kelompok; 7) facts test, yaitu pelaksanaan test atau  ulangan; 8) whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh guru.  Suyitno………………………………………hal: 3-4
Materi segiempat dipilih, karena dalam kehidupan siswa sehari-hari sering dijumpai  kejadian yang berhubungan dengan materi tersebut, misalnya untuk menentukan luas atau keliling suatu tanah dan bangunan, menghitung besarnya uang yang dikeluarkan  untuk membeli suatu tanah dan lain-lain. Pelaksanaan pembelajaran matematika di MTS Negeri  Tulungagung untuk materi pokok geometri selama   ini siswa masih   kesulitan   di dalam memahami   dan memecahkan  masalah  soal-soal  yang  memunculkan  suatu  persoalan  yang kontekstual. Oleh sebab itu, peneliti memandang perlu melakukan penelitian tentang  “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition)  Terhadap  Kemampuan Pemecahan Masalah Pada  Pokok Bahasan Segiempat Siswa Kelas VII MTs N Tulungagung Tahun Ajaran 2011/2012”.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:
	Apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperatife Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pokok bahasan segiempat siswa kelas VII MTs N Tulungagung tahun ajaran 2011/2012.
	Berapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperatife Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pokok bahasan segiempat siswa kelas VII MTs N Tulungagung tahun ajaran 2011/2012.


C. Tujuan Penelitian
	Untuk  mengetahui adanya pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and   Composition)  terhadap  kemampuan  pemecahan  masalah  pada  pokok bahasan segiempat bagi siswa kelas VII MTsN Tulungagung Tahun Ajaran 2011/2012”.
	Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperatife Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pokok bahasan segiempat siswa kelas VII MTs N Tulungagung tahun ajaran 2011/2012.


D. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. J. Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Tarsito, 1995) hal.15 Hipotesis juga bisa diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)  hal.64
Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis diperlukan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan, apakah suatu pernyataan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Dalam penelitian ini ada dua macam hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ho). Untuk memilih salah satu dari kedua hipotesis tersebut diperlukan suatu kriteria pengujian yang ditentukan pada suatu statistik uji. Kriteria tolak ukur uji atau statistik uji adalah sebuah peubah acak yang digunakan dalam menentukan hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang diterima dalam pengujian hipotesis.Suharsimi Arikunto, Prosedur Pnelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  hal168 -169
Adapun hipotesis yang penulis ajukan dan harus diuji kebenarannya adalah:
	Hipotesis Kerja ( Ha )

Ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada pokok bahasan segiempat siswa kelas VII MTs N Tulungagung tahun ajaran 2011/2012.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat bagi siswa, yaitu:
	Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat mengasah   dan   mengembangkan  kemampuan  berfikir  kritis  siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah.

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif diharapkan dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan kerjasama siswa dengan siswa lain.
Siswa lebih tertantang pada persoalan-persoalan matematika.
	Manfaat bagi peneliti, yaitu: 

	Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi pembelajaran bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan terbaik bagi siswa.

Guru semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran.
	Manfaat bagi peneliti

Menambah pengalaman bagi peneliti mengenai pengembangan pembelajaran tersebut.
	Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.


F. Penegasan Istilah
Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak  menimbulkan intepretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu adanya   penegasan   istilah   dalam   penelitian   ini.   Penegasam   istilah   juga dimaksudkan  untuk  membatasi  ruang  lingkup  permasalahan  sesuai  dengan tujuan dalam  penelitian ini, sebagai berikut:
	Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif mencakup kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota  saling bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran.
	Pembelajarn Kooperatif Tipe CIRC

CIRC singkatan dari Coopertive Integrated Reading and Composition. Kegiatan pokok dalam CIRC untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah meliputi rangkaian  kegiatan bersama yang spesifik, yaitu: (1) salah satu anggota atau beberapa kelompok membaca soal, (2) membuat prediksi atau menafsirkan isi soal pemecahan masalah,  termasuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan memisalkan yang  ditanyakan dengan suatu  variabel,  (3) saling  membuat  ikhtisar/rencana  penyelesaian  soal pemecahan masalah, (4) menuliskan penyelesaian soal pemecahan masalah secara urut, dan (5) saling merevisi dan mengedit pekerjaan/penyelesaian. Suyitno, Dasar-dasar  dan  Proses  Pembelajaran  Matematika  I, (Semarang: UNNES, 2005), hal. 4 
	Kemampuan Pemecahan Masalah

Kemampuan  berasal  dari  kata  mampu  yang  berarti  kuasa  (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi kemampuan  yaitu   kesanggupan  atau  kecakapan.  Adapun  kemampuan pemecahan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan  pemecahan masalah dalam pokok bahasan segiempat yang meliputi: kemampuan siswa dalam  memahami  masalah;  mengorganisasi  data  dan  memilih  informasi yang  relevan;  menyajikan  masalah  matematika  dalam  berbagai  bentuk; mengembangkan strategi pemecahan masalah; serta membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah.
	Segiempat

Segiempat merupakan salah satu materi mata pelajaran matematika yang  diajarkan  di  MTs.  Pokok  bahasan  segiempat  dalam  penelitian  ini meliputi: persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, dan persegi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ini terdiri atas beberapa  bagian  yang  masing-masing diuraikan, sebagai berikut:
1.	Bagian Awal
Pada bagian awal skripsi ini berisi: halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, motto dan persembahan, daftar isi dan daftar lampiran.
2.	Bagian isi merupakan bagian pokok dalam skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu:
Bab I	: Pendahuluan berisi latarbelakang, permasalahan, penegasan    istilah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika skripsi.
Bab II	: Landasan teori dan hipotesis berisi tentang teori-teori yang membahas dan melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis yang dirumuskan.
Bab III	: Metode penelitian berisi populasi dan sampel, variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data dan hasil analisis data.
Bab IV	: Laporan hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya.
Bab V	: Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti.
3.	Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi dan tabel-tabel yang digunakan.

