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`BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Pembelajaran matematika memuat tentang kemampuan

pemahaman konsep, kemampuan komunikasi dan kemampuan

pemecahan masalah matematika1. Hal ini diperkuat dengan tujuan

umum pembelajaran matematika sekolah seperti yang diungkap dalam

permen nomor 22 tahun 2006 untuk SMP agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut2 :

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma,
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan
masalah.

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika.

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang
diperoleh

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram,
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan
minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.

Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang

mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak

1Mas’udZein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau),
2012, h. 20

2Sri Wardhani, Analisis dan SKL Mata Pelajaran Matematika SMP/MTs Untuk
Optimalisasi Pencapaian Tujuan, (Yogyakarta:PPPPTK, 2008), h. 9
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tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk

menyelesaikannya. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya

jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan

(challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin

(routine procedure) yang sudah diketahui si pelaku, maka untuk

menyelesaikan suatu masalah diperlakukan waktu yang relative

lama dari proses pemecahan soal rutin biasa3.Artinya, jika suatu

masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung

mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

Berdasarkan Permendiknas No.22 diatas, maka dapat

dirincikan empat langkah pemecahan masalah yang harus dikuasai

para siswa sehingga harus dilatih kepada mereka, yaitu:

1. Memahami Masalah

Para pemecah masalah (siswa atau guru) harus dapat

menentukan dengan jeli apa yang diketahui dan apa yang

ditanyakan pada soal. Hal yang dapat dilakukan yaitu misalnya:

mencatat hal-hal yang penting, membuat tabel, sket atau

grafiknya.

3Fajar Shadiq. 2004. Pemecahan Masalah, Penalaran dan Komunikasi. (Yogyakarta:
PPPPTK), h.11
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2. Merancang Model Matematika

Dalam hal ini diperlukan adanya aturan-aturan yang

dibuat sendiri oleh para pemecah masalah berdasarkan konsep

matematika selama proses pemecahan masalah berlangsung.

3. Menyelesaikan Model

Melakukan penyelesaian dari rencana yang telah

disusun pada rancangan model sehingga dapat diperoleh solusi

yang diinginkan oleh soal.

4. Menafsirkan Solusi yang Diperoleh

Memberikan kesimpulan dari penyelesaian atau solusi

yang telah dicapai dan disesuaikan dengan hasil yang

diinginkan oleh soal.

Kemampuan pemecahan masalah (problem solving)

merupakan kemampuan siswa menggunakan proses berpikirnya

dalam memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis

informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih

pemecahan masalah yang paling efektif.

Para siswa akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk
belajar dan berlatih memecahkan suatu masalah yang
diberikan gurunya hanya jika mereka menerima tantangan
yang ada pada masalah tersebut. Agar para siswa mau
belajar dan berlatih memecahkan masalah, sangat penting
untuk menyisipkan tantangan serta konteks yang menarik
pada soal atau masalahnya sebagai motivasi bagi para
siswa. Karena itu, sangatlah penting untuk
memformulasikan kalimat pada masalah yang akan
disajikan kepada para siswa dengan cara yang menarik,
berkait dengan dipecahkan para siswa, baik dengan bantuan
ataupun tanpa bantuan gurunya. Di samping itu, tingkat
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kesukaran masalah yang akan diberikan harus bervariasi.
Pemberian masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan
siswa akan dapat menurunkan motivasi mereka.4

2. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah

Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah antara lain

adalah5:

a. Menunjukkan pemahaman masalah
b. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan

dalam pemecahan masalah
c. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk
d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara

tepat
e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah
f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu

masalah
g. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin

Adapun aspek yang dinilai dan skor kemampuan siswa

dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan versi Polya,

antara lain6:

4Ibid, h.31
5Fadjar Shadiq, Kemahiran Matematika. (Yogyakarta: Diknas PPPTK Matematika. 2009)

h.14
6Priyo Utomo, Dwi. Pembelajaran Lingkaran dengan Pendekatam Pemecahan Masalah

Versi Polya Pada Kelas VIII di SMP PGRI  01 Dau. ( Universitas Muhammadiyah Malang :Pend.
Matematika. 2012). h. 154
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Tabel II.1
Pemberian Skor Pemecahan Masalah Matematika

Aspek yang
diambil

Skor Keterangan

Pemahaman
Masalah

0 Salah menginterpretasikan soal atau
tidak ada jawaban sama sekali

1 Salah menginterpretasikan sebagian
soal atau mengabaikan kondisi soal

2 Memahami masalah atau soal
selengkapnya

Perencanaan
Penyelesaian

0 Menggunakan strategi yang tidak
relevan atau tidak strategi sama
sekali

1 Menggunakan satu strategi yang
kurang dapat dilaksanakan dan tidak
dapat dilanjutkan

2 Menggunakan sebagian strategi yang
benar tapi mengarah pada jawaban
yang salah atau tidak mencoba
strategi yang lain

3 Menggunakan beberapa prosedur
yang mengarah pada solusi yang
benar

Pelaksanaan
Perhitungan

0 Tidak ada solusi sama sekali
1 Menggunakan beberapa prosedur

yang mengarah pada solusi yang
benar

2 Hasil salah atau sebagian hasil salah
tetapi salah perhitungan saja

3 Hasil dan proses benar
Pemeriksaan
kembali
hasil
perhitungan

0 Tidak ada pemeriksaan atau tidak
ada keterangan apapun

1 Ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas
2 Pemeriksaan dilaksanakan untuk

melihat hasil dan proses

3. Proses Belajar Matematika

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan rangkaian

kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa
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sebagai anak didik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya pelajaran

matematika adalah7:

a. Melatih cara berpikir berpikir dan menalar dalam menarik
kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, ekplorasi,
eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan
inkonsisten.

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi,
intuisi dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran
divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan
serta mencoba-coba.

c. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah.
d. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan
lisan, catatan, garfik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan.

Guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik perlu merumuskan

struktur pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, diantaranya

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian hasil belajar.

Struktur pengajaran meliputi tahapan kegiatan dalam proses

pembelajaran, termasuk rincian waktunya. Komponen pengajaran

adalah sebagai berikut8:

a. Pendahuluan, yaitu kegiatan apersepsi/revisi, motivasi,
introduksi.

b. Pengembangan, yaitu pembelajaran konsep/prinsip.
c. Penerapan, yaitu pelatihan penggunaan konsep/ prinsip,

pengembangan skill, evaluasi.
d. Penutup, yaitu penyusunan rangkuman, penugasan.

7Depag RI, Standar Kompetensi MTs, (Jakarata: Depdiknas, 2005), h. 21
8Al. Krismanto, Beberapa Teknik, Model dan Strategi dalam Pembelajaran Matematika.

(Yogyakarta: Diknas PPPG Matematika. 2003). h. 9
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4. Model pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated
Reading and Composition dan Strategi Number Heads Together

a. Cooperative Integrated Reading and Composition

Menurut Sanjaya pembelajaran kooperatif adalah rangkaian

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan9. Konsep utama dari belajar kooperatif menurut Slavin

seperti yang dikutip Trianto, sebagai berikut10:

1) Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok
mencapai kriteria yang ditentukan.

2) Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya
kelompok tergantung pada belajar individual semua anggota
kelompok.

3) Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa
telah membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar
mereka sendiri.

Para anggota kelompok yang tergabung dalam sebuah

kelompok harus berbicara satu sama lainnya untuk mendiskusikan

masalah yang dihadapi. Mereka harus mampu bertanggung jawab

untuk mencapai hasil yang maksimum

Cooperative Integrated Reading and Composition

merupakan salah satu model pembelajaran cooperative learning

yang difokuskan pada kemampuan membaca dan menulis.

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition

dikembangkan oleh Stevans, Madden, Slavin dan Farnish.

9Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media), 2006, h.246

10Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif(Jakarta: Kencana) 2010, h.
61-62.
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Pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and

Composition dari segi bahasa dapat diartikan sebagai suatu model

pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan

secara menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi

bagian-bagian yang penting.

Sama seperti model pembelajaran cooperative lainnya,

Cooperative Integrated Reading and Composition juga dibagi

berdasarkan kelompok heterogen yang terdiri dari 4 atau 5 orang

dalam satu kelompok. Jadi, dalam kelompok ini sebaiknya ada

siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan masing-masing siswa

merasa cocok satu sama lain.

Pengembangan Cooperative Integrated Reading and

Composition dhasilkan dari sebuah analisis masalah-masalah

tradisional dalam pengajaran pelajaran membaca, menulis dan seni

bahasa11. Pada soal matematika, terutama soal cerita, dibutuhkan

kemampuan membaca dengan menggunakan seni bahasa serta

memahami makna yang disampaikan dan mengetahui tujuan yang

ingin diselesaikan dari soal tersebut. Dengan demikian seseorang

akan lebih mudah untuk memecahkan masalah soal matematika.

Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari Cooperative Integrated

Reading and Composition yaitu menggunakan tim-tim cooperative

11Robert E Slavin, Cooperative Learning, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dengan
judul Cooperative Learning, (Bandung:Nusa Media, 2005), h.200
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untuk membantu para siswa mempelajari para siswa memahami

bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas12.

Unsur utama dari Cooperative Integrated Reading and

Composition yaitu13:

1) Kelompok Membaca yaitu Siswa dibagi ke dalam

kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-3 orang.

2) Tim yaitu para siswa dalam kelompok membaca

digabung kedalam tim yang terdiri dari pasangan-

pasangan dari dua kelompok.

3) Kegiatan-kegiatan yang Berhubungan dengan Cerita

Guru menentukan tujuan dari membaca dan siswa

mendiskusikannya.

b. Numbered Heads Together

Numbered Heads Together adalah salah satu strategi atau

tipe dalam pembelajaran kooperatif14. Strategi Numbered Heads

Together mengutamakan kepada aktivitas siswa dalam mencari,

mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang

akhirnya dipresentasikan di depan kelas.

Numbered Heads Together merupakan metode belajar

dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok,

12Ibid, 203
13Ibid, 205
14 Parsaoran  Siahaan, Beberapa Strategi dalam Pembelajaran Kooperatif, (Fisika UPI

Bandung), h.1
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kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa15. Pada

penelitian ini metode Numbered Heads Together dilakukan pada

saat siswa melakukan presentasi di depan kelas. Hal ini bertujuan

agar setiap siswa siap untuk menampilkan hasil diskusinya

mengenai pemecahan masalah soal cerita matematika yang

dilakukan bersama anggota kelompok dengan menggunakan model

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and

Composition).

5. Kegiatan pokok Cooperative Integrated Reading and Composition
dan Numbered Heads Together

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam model pembelajaran

Cooperative Integrated Reading and Composition, yaitu16:

a. Membentuk kelompok membaca yang terdiri dari 2-3 orang secara
heterogen .

b. Guru memberikan wacana sesuai topik pembelajaran.
c. Siswa bekerjasama saling membacakan dan menemukan ide pokok

serta memberikan tanggapan terhadap wacana/ kliping dan ditulis
pada lembar kertas.

d. Siswa dalam kelompok membaca digabung dalam tim yang terdiri
dari 2 kelompok membaca.

e. Siswa dalam tim kembali mendiskusikan hasil kerja sama mereka
pada kelompok membaca sebelumnya.

f. Siswa mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
g. Guru membuat kesimpulan pembelajaran

Agar pemilihan siswa yang akan mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya lebih menarik, maka digunakan strategi Numbered

Heads Together. Hal ini bertujuan agar setiap siswa memahami dan

siap untuk tampil ke depan kelas untuk menampilkan hasil kerja

15 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar.(Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 89
16Robert E Slavin. Op. Cit, h. 205
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kelompoknya. Adapun kegiatan Numbered Heads Together dalam

memilih siswa yang akan tampil sebagai berikut17:

a. Guru memberikan nomor pada setiap siswa yang berbeda-beda.
b. Guru memangil salah satu nomor siswa dan siswa yang

nomornya terpanggil melaporkan dan mempresentasikan hasil
kerja sama kelompoknya.

c. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, dan selanjutnya
guru menunjuk nomor lain.

6. Hubungan Model Pembelajaran kooperatif learning tipe
Cooperative Integrated Reading and Composition dengan Strategi
Numbered Heads Together dengan Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Siswa

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang

mampu meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru dapat

memainkan perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik18.

Kebutuhan belajar peserta didik dimaksudkan disini yaitu kemampuan

siswa dalam memahami materi pembelajaran, kemampuan siswa

dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, dan

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah

satu hal penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran

matematika. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

siswa perlu dilakukannya suatu model pembelajaran yang sesuai.

Dalam soal-soal pemecahan masalah diperlukan adanya pemahaman

dalam menuliskan soal-soal tersebut kedalam model matematika.

Dengan demikian siswa harus dapat memahami bahasa soal, dimana

17Hamdani. Op.Cit. h.90
18Barnawi dan Mohammad Arifin, Etika dan Profesi Kependidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2012). h.69
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dalam soal tersebut terdapat poin-poin yang diketahui dan tujuan yang

ingin dicapai atau diselesaikan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan

model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading

and Composition (CIRC) untuk memahami bahasa soal matematika

dan menuliskannya ke dalam model matematika. Dengan kata lain,

siswa dituntut untuk menganalisis makna yang terkandung dalam

kalimat yang dibaca tersebutdan selanjutnya mengkomposisikan ke

dalam model matematika agar dapat diselesaikan secara struktural.

Seperti pembelajaran kooperatif lainnya, siswa juga dibagi

kedalam kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang. Dalam

kelompok itulah siswa berdiskusi bersama anggota kelompoknya

dengan saling membacakan soal dan mengemukakan idenya masing-

masing. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil diskusinya ke

depan kelas dan teman-teman lainnya dengan menggunakan strategi

Numbered Heads Together (NHT). Dengan demikian diharapkan

seluruh anggota kelompok dapat memahami hasil kerjanya dalam

pemecahan masalah dan siap untuk mempresentasikan di depan kelas.

7. Kelebihan dan kekurangan Cooperative Integrated Reading and
Composition dan Numbered Heads Together

Secara khusus, Slavin dalam Suyitno menyebutkan kelebihan

dan kekurangan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading
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and Composition19, serta kelebihan dan kekurangan Numbered Heads

Together20:

Tabel II.2
Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran CIRC dan NHT

Model
Pembelajaran

Kelebihan Kekurangan

Cooperative
Integrated
Reading and
Composition

a. Cooperative Integrated
Reading and Composition
amat tepat untuk
meningkatkan keterampilan
siswa dalam menyelesaikan
soal pemecahan masalah.

b. Dominasi guru dalam
pembelajaran berkurang.

c. Siswa termotivasi pada
hasil secara teliti, karena
bekerja dalam kelompok.

d. Para siswa dapat memahami
makna soal dan saling
mengecek pekerjaannya.

e. Membantu siswa yang
lemah.

a. Pada saat
persentasi hanya
siswa yang aktif
tampil.

b. Tidak semua siswa
bisa mengerjakan
soal dengan teliti.

Numbered
Heads
Together

a. Setiap anak menjadi siap
semua.

b. Siswa dapat melakukan
diskusi dengan sungguh-
sungguh.

c. Siswa yang pandai dapat
mengajari siswa yang
kurang pandai.

a. Kemungkinan
nomor yang
dipanggil, akan
dipanggil lagi oleh
guru.

b. Tidak semua
anggota kelompok
dipanggil oleh guru.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang terkait dengan Penerapan model

pembelajaran Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated Reading

and Composition (CIRC) yaitu:

19Afriadi Ahsan, http://modelpembelajarankooperatif.blogspot.com/2012/08/circ.html.
Diakses pada januari 2013

20Hamdani, Op.Cit h.90
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Tabel II.3
Penelitian Relevan

Nama Judul Hasil Penelitian
Lina
Wahyuni
Nuzulia
(2009)

Upaya Peningkatan Hasil
Belajar Denganpenerapan
Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe CIRC
(Cooperative Integrated
Reading and Composition)
dalam Materi Pokok Sistem
Persamaan Linear Dua
Variabel pada Peserta Didik
Kelas VIII B MTs NU 03 Al
Hidayah KendalTahun
Pelajaran 2009/2010.

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC
menunjukkan adanya peningkatan nilai
rata-rata awal 54 denganketuntasan
klasikal 28.21%. Kemudian nilai rata-
rata pada siklus I meningkat menjadi
65,68 dengan ketuntasan klasikal
79,54 %. Dan selanjutnya pada siklus
II nilai rata-rata meningkat menjadi
75,37 dengan ketuntasan klasikal
88,64%.

Ainur Ania
Aniqoh
(IKIP PGRI
Semarang,
2011)

Pengaruh Model
Pembelajaran Kooperatif
Tipe CIRC Berorientasi
TPS dan NHT terhadap
Hasil Belajar pada Materi
Trapesium Kelas VII SMPN
1 Penawangan Kabupaten
Grobogan Tahun Ajaran
2010/2011

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC
berorientasi TPS dengan NHT lebih
baik dibandingkan kelas kontrol,
dimana nilai rata-rata kelas
eksperimen 69,9 sedangkan kelas
kontrol 65,88.

Indikhiro
Awalani
(2010)

Penerapan Model
Pembelajaran Cooperative
Integrated Reading and
Composition (CIRC)
Berbasis Komputer untuk
Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa pada Pembelajaran
Tik.

Terdapat peningkatan hasil belajar
siswa dalam ranah kognitif terhadap
pembelajaran Teknologi Informasi
dan Komunikasi setelah adanya
pembelajaran dengan model
kooperatif tipe CIRC berbasis
komputer. Hal ini terlihat dari
peningkatan skor rata-rata hasil
belajar siswa dari sebelum dan
sesudah diberi perlakuan pada setiap
seri pembelajaran.

Nasrul
Muzaki
(IKIP PGRI
Semarang,
2013)

Efektivitas Model
Pembelajaran CIRC dengan
Model Pembelajaran NHT
Melalui Pendekatan
Kontekstual terhadap Hasil
Belajar Matematika di SMP
N 1 Cepiring Tahun
2012/2013

Berdasarkan hasil uji anova
diperoleh Fhitung = 9,89 dan Ftabel
= 3,09, sehingga disimpulkan
terdapat perbedaan yang signifikan
antara hasil belajar antara siswa yang
mendapatkan model pembelajaran
CIRC dan NHT dengan
pembelajaran konvensional.
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C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penggunaan model

Cooperative Integrated Reading and Compositon dengan strategi

Numbered Heads Together sebagai variabel bebas dan kemampuan

pemecahan masalah sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti

mengukur kemampuan pemecahan masalah soal matematika siswa dengan

model Cooperative Integrated Reading and Compositon dengan Strategi

Numbered Head Together.

1. Penerapan Model Cooperative Integrated Reading and Composition
dengan Strategi Numbered Heads Together

Pembelajaran dengan Model Cooperative Integrated Reading

and Composition dengan Strategi Numbered Heads Together

merupakan variabel bebas yang mempengaruhi tingkat kemampuan

belajar matematika siswa. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan

pembelajaran kooperatif dengan Model Cooperative Integrated

Reading and Composition dengan Strategi Numbered Heads Together

ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu peneliti

mempersiapkan RPP, LKS, soal tes, dan membagi siswa dalam

kelompok kooperatif.

b. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah yang sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran yang disusun adalah sebagai berikut:
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1) Kegiatan awal

a) Apersepsi

b) Motivasi

Motivasi diberikan berupa pertanyaan atau cerita

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari

yang bertujuan agar siswa bersemangat dan aktif

belajar serta dapat bekerja sama dalam proses

belajar.

c) Mengingatkan siswa tentang pengetahuan yang

telah mereka miliki yang berhubungan dengan

materi yang akan dipelajari

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran.

e) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran

Cooperative Integrated Reading and Composition

dengan Strategi Numbered Heads Together

2) Kegiatan inti

a) Memberikan contoh materiyang akan dipelajari

sering dijumpai di lingkungan

b) Membagi siswa berpasangan atau dalam kelompok

membaca sesuai dengan pembelajaran Cooperative

Integrated Reading and Composition dan

memberikan nomor identitas kepada masing-
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masing siswa dengan sesuai strategi Numbered

Heads Together

c) Mengorganisasikan siswa untuk duduk

berkelompok

d) Membagikan LKS ke masing-masing siswa

e) Meminta siswa bekerja sama untuk saling

membacakan dan mengemukakan ide-idenya

dalam menyelesaikan soal yang terdapat pada LKS

f) Berkeliling membimbing siswa mengerjakan tugas

dalam kelompok

g) Memilih perwakilan kelompok dengan mengundi

nomor identitas yang telah dibagikan untuk

mempresentasikan  jawaban dari hasil diskusinya

ke seluruh siswa di depan kelas

h) Memberi penghargaan kepada kelompok yang

mempresentasikan jawaban dengan baik dan benar

3) Kegiatan akhir

a) Peneliti bersama siswa menyimpulkan materi

pelajaran yang telah dipelajari

b) Peneliti menyarankan siswa untuk mempelajari

materi yang akan dipelajari pada pertemuan

berikutnya



33

c) Peneliti memberikan tugas lanjutan berupa

pekerjaan rumah

2. Pemecahan Masalah Matematika Siswa

Kemampuan pemecahan masalah soal matematika siswa

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated

Reading and Composition dengan strategi Numbered Heads Together

ini dapat merupakan variabel terikat dan kemampuan pemecahan

masalah dapat dilihat dari tes yang dilaksanakan pada akhir pertemuan

yang dilakukan setelah penerapan pembelajaran Cooperative Learning

tipe Cooperative Integrated Reading and Composition dengan strategi

Numbered Heads Together, sedangkan kemampuan pemecahan

masalah soal matematika yang menggunakan pembelajaran biasa dapat

dilihat dari tes akhir pertemuan.

Soal tes kemampuan pemecahan masalah soal matematika yang

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated

Reading and Composition dengan strategi Numbered Heads Together

sama dengan soal tes hasi belajar matematika dengan menggunakan

pembelajaran biasa. Tes ini dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Siswa diberikan waktu selama 2 jam pelajaran. Setelah tes selesai dan

dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisa apakah pembelajaran

menggunakan model Cooperative Integrated Reading and

Composition dengan strategi Numbered Heads Together ini dapat
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal matematika siswa

kelas VII SMP N 4 Siak Hulu.

3. Kegiatan pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Integrated
Reading and Composition dan Numbered Heads Together

Adapun kegiatan yang akan dilakukan guru dalam

melaksanakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading

and Composition dan Numbered Heads Together antara lain:

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi

dan menyampaikan indikator yang akan dicapai siswa.

b. Guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu

tentang prosedur pembelajaran Cooperative Integrated Reading

and Composition dan Numbered Heads Together.

c. Guru memberikan nomor pada masing-masing siswa dan membagi

siswa berpasang-pasangan atau kelompok membaca yang terdiri

dari 2-3 orang serta membagikan LKS tentang masalah atau materi

yang akan didiskusikan ke masing-masing siswa.

d. Guru memberikan waktu 10-15 menit kepada kelompok membaca

untuk berdiskusi dan memahami contoh yang ada pada LKS, serta

mengawasi kegiatan siswa dan memberi penjelasan jika ada

permasalahan yang tidak dipahami oleh siswa.

e. Guru menggabungkan 2-3 kelompok membaca menjadi satu

kelompok besar atau tim.

f. Guru memberikan waktu 15-20 menit kepada tim untuk

mendiskusikan contoh serta menjawab soal-soal yang terdapat pada
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LKSdengan model pembelajarn Cooperative Integrated Reading

and Composition, serta mengawasi kegiatan siswa dan memberi

penjelasan jika ada permasalahan yang tidak dipahami oleh siswa.

g. Guru menyuruh perwakilan dari setiap kelompok siswa untuk

mempresentasikan penyelesaian hasil diskusinya yang berupa

contoh dan tugas pada LKS dengan cara memanggil nomor siswa

yang dipilih dengan acak secara bergiliran.

h. Guru bersama dengan siswa lainnya memperhatikan dan

mengoreksi jika ada kekeliruan baik dari apa yang dijelaskan oleh

siswa yang mempresentasikan di depan kelas maupun siswa yang

memperhatikan penjelasan temannya.

i. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang tampil untuk

memberikan semangat dan motivasi sehingga untuk pembelajaran

selanjutnya memiliki keberanian dalam mengemukakan idenya di

depan kelas atau siswa lainnya.

j. Guru mengajak siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

dan menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui, serta

membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

D. Hipotesis Tindakan

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut :



36

H : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah soal cerita

dalam pembelajaran matematika antara kelas eksperimen yang

menggunakan model pembelajaran Cooperative Intregatide

Reading and Composition dengan strategi Numbered Heads

Together dengan kelas kontrol yang menggunakan pengajaran

konvensional.

H : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah soal

cerita dalam pembelajaran matematika antara kelas eksperimen

yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Intregatide

Reading and Composition dengan strategi Numbered Heads

Together dengan kelas kontrol yang menggunakan pengajaran

konvensional.


