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ABSTRAK 
 
Virgania Sari. 2007. Keefektifan Model Pembelajaran Problem Posing 
dibanding Kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Compotition) pada Kemampuan Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 16 
Semarang dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Pokok Himpunan Tahun 
Pelajaran 2006/2007.  Skripsi Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam. UNNES. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika, salah satunya 
adalah kesulitan siswa dalam belajar matematika. Kesulitan-kesulitan tersebut 
antara lain kesulitan dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah, penalaran 
matematika, koneksi matematika, penerjemahan soal cerita, komunikasi 
matematika dan lain-lain. Pembelajaran dengan suasana belajar aktif dan 
memberikan strategi dalam penyelesaian soal, dapat diterapkan dengan model 
pembelajaran problem posing dan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Compotition).  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita pada kelas yang diberi pembelajaran 
problem posing dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC, serta lebih efektif mana 
antara pembelajaran problem posing dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada perbedaan kemampuan 
siswa menyelesaikan soal cerita pada kelas yang diberi pembelajaran problem 
posing dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 16 
Semarang tahun pelajaran 2006/ 2007. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling, diambil 3 kelas yaitu kelas problem posing sebanyak 42 siswa, 
kelas CIRC sebanyak 42 siswa dan kelas uji coba sebanyak 43 siswa. Namun pada 
saat tes evaluasi baik kelompok problem posing maupun kelompok kooperatif 
CIRC ada masing-masing 3 siswa berhalangan hadir. 

Hasil yang diperoleh adalah nilai matematika setelah diberi pembelajaran 
problem posing rata-ratanya 62,256, sedangkan pada kelas pembelajaran 
kooperatif CIRC rata-ratanya 69,282. Berdasarkan uji kesamaan dua pihak dengan 
menggunakan uji t diperoleh dengan uji t diperoleh thitung = -1,7008 dan ttabel = 
1,67, karena thitung > ttabel maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan kemampuan 
siswa menyelesaikan soal cerita pada kelas problem posing dan kooperatif CIRC. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa aktivitas 
siswa selama dalam pembelajaran problem posing terus mengalami peningkatan, 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran terus meningkat dan perubahan 
sikap siswa terhadap pembelajaran membaik. Begitu pula pada pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC. Selain itu pembelajaran problem posing yang dilakukan 
dalam kelompok dan pembelajaran kooperatif CIRC menumbuhkembangkan 
kemampuan siswa dalam berkerjasama dan memecahkan soal cerita matematika. 

Disarankan guru matematika dapat terus mengembangkan pembelajaran 
problem posing dan pembelajaran kooperatif CIRC dan menerapkan pada materi 
pokok lain yang mengandung banyak soal cerita matematika seperti Aritmetika 
Sosial, Perbandingan, Program Linier dan lain-lain. 

 ii



HALAMAN PENGESAHAN 
 

SKRIPSI 
Keefektifan Model Pembelajaran Problem Posing dibanding Kooperatif tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) pada Kemampuan 

siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 16 Semarang dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Materi Pokok Himpunan Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 
Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 
pada: 

Hari : Selasa 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

 

Panitia Ujian 

Ketua,       Sekretaris, 
 
 
Drs. Kasmadi Imam S, M.S.    Drs. Supriyono, M.Si 
NIP. 130781011     NIP. 130815345 

Pembimbing Utama,     Ketua Penguji, 
 
 
Drs. M. Asikin, M.Pd     Dra. Kristina W., M.S 
NIP. 130515753     NIP. 131568307 

Pembimbing Pendamping,    Anggota Penguji, 

 
 
Drs. Amin Suyitno, M.Pd    Drs. M. Asikin, M.Pd   
NIP. 130604211     NIP. 130515753 

       Anggota Penguji, 

 
 
       Drs. Amin Suyitno, M.Pd  
       NIP. 130604211  

 iii



PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. 

 

 

Semarang, 28 Agustus 2007 

 

 

Virgania Sari 

NIM. 4101403046 

 

 iv



 

KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya selesai sudah 

penyusunan skripsi yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Problem 

Posing dibanding Kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Compotition) pada Kemampuan Siswa Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 16 

Semarang dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Pokok Himpunan Tahun 

Pelajaran 2006/2007. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmojo, M.Si. Rektor Universitas Negeri 

Semarang 

2. Drs. Kasmadi Imam S., M.S. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

3. Drs. Supriyono, M.Si. ketua jurusan Matematika. 

4. Drs. Mohammad Asikin, M.Pd. Dosen pembimbing utama yang telah banyak 

memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

5. Almarhum Drs. Khaerun, M.Si. Dosen pembimbing pendamping yang telah 

banyak memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 

6. Dra. Kristina W., M.S. Dosen penguji utama yang telah banyak memberikan 

petunjuk. 

7. Drs. Amin Suyitno, M.Pd. Anggota Penguji yang telah banyak memberikan 

petunjuk. 

 v



 

8. Drs. Sutrisno, S.Pd., MM. Kepala SMP N 16 Semarang yang telah 

memberikan ijin kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini, 

khususnya pada saat penelitian berlangsung. 

9. Ekosari Herdini, S.Pd. Guru matematika SMP N 16 Semarang yang telah 

memberikan banyak bantuan kepada penulis pada saat penelitian berlangsung. 

10. Berbagai pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penulis berharap skripsi ini memberikan banyak manfaat pada pembaca. 

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

 

     Semarang, 29 Juli 2007 

     Penulis 

 vi



MOTTO 
 

• Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d: 

11) 
• Sebuah prinsip dalam perang adalah jangan beranggapan musuh 

tidak akan datang, namun sebaliknya kita harus mempersiapkan 
kedatangannya..... (Sun Tzu, 500 SM) 

• Kesuksesan bukan dari keberuntungan melainkan dari kerja keras 
• Hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, ada saatnya di 

bawah, saat kau di atas jangan pernah lupa kau pernah di bawah 
• Kesombongan adalah kunci kejatuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika, salah satunya 

adalah kesulitan siswa dalam belajar matematika. Kesulitan-kesulitan tersebut 

antara lain kesulitan dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah 

(mathematical problem solving), penalaran matematika (mathematical reasoning), 

koneksi matematika (mathematical conection), penerjemahan soal cerita, 

komunikasi matematika (mathematical communication), dan lain-lain. Oleh 

karena itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika di Indonesia 

telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli kepada pembelajaran 

matematika. 

Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan 

dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Sebagai upaya meningkatkan 

keberhasilan dalam pembelajaran matematika pada masa sekarang, telah banyak 

dikembangkan metode-metode yang bersifat behavioristik (memanusiakan 

manusia), seperti: student active learning, quantum learning, quantum teaching, 

dan accelerated learning. Seluruh metode tersebut digunakan dalam rangka 

revolusi belajar yang melibatkan guru dan siswa sebagai satu kesatuan yang 

mempunyai hubungan timbal balik. Peran guru sebagai pengajar/ fasilitator, 

sedangkan siswa merupakan individu yang belajar. 

Kurikulum yang sedang dikembangkan saat ini adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang 
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disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini 

merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 

2004. Keberhasilan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang ditetapkan sejak 

awal kegiatan pembelajaran. Dengan demikian semua pihak yang berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran (guru dan siswa) telah mengetahui arah 

pembelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan langkah-

langkah agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Hal-hal yang harus dilakukan adalah 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pokok. 

Agar proses pembelajaran berhasil, guru diharapkan mampu menerapkan 

metode yang tepat dan sesuai dengan pengajaran matematika, guru diharapkan 

menanamkan prinsip atau rumus yang ada. Dalam hal ini sebelum siswa 

menyelesaikan sebuah soal, siswa harus memahami soal tersebut secara 

menyeluruh. Ia harus tahu apa yang diketahui, apa yang dicari, rumus atau 

teorema yang harus digunakan dan cara penyelesaiannya. Untuk itu dalam 

mengerjakan soal-soal matematika diperlukan siasat atau strategi dalam 

penyelesaiannya.  

Mengingat begitu pentingnya strategi dalam penyelesaian masalah 

matematika, maka untuk menyelesaikan sebuah soal cerita yang pada 

kenyataannya siswa masih kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal 

tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah untuk mempermudah 

pemahamannya. Salah satu strategi yang efektif dalam menciptakan pembelajaran 

aktif dan menyenangkan tentunya dengan melibatkan siswa dalam kegiatan 

diskusi di kelas. Pembelajaran dengan suasana belajar aktif dan memberikan 



 3

strategi dalam penyelesaian soal, dapat diterapkan dengan model pembelajaran 

Problem Posing dan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Compotition). 

 
B. Identifikasi Masalah 

Sebelum dipilih model/ pendekatan dalam proses pembelajaran, terlebih 

dahulu dilakukan identifikasi masalah yang menyangkut kekurangan dalam 

pembelajaran matematika. 

1. Kondisi Siswa 

a. Semangat belajarnya kurang dan pasif. 

b. Siswa kurang persiapan dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran kurang. 

d. Potensi siswa belum dimanfaatkan secara optimal. 

e. Siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. 

2. Kondisi Guru 

Kurangnya kepercayaan guru terhadap kemampuan siswa. 

3. Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Metode yang paling sering digunakan adalah metode Ekspositori. 

b. Komunikasi praktis searah, interaksi kurang. 

 
C. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita antara 

model pembelajaran problem posing dan pembelajaran kooperatif e CIRC 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang? 
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2. Jika ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita antara model 

pembelajaran problem posing dan kooperatif tipe CIRC pada siswa kelas 

VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang, maka 

a. apakah model pembelajaran problem posing efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 

Semarang dalam menyelesaikan soal cerita? 

b. apakah model pembelajaran kooperatif tipe CIRC efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 

Semarang dalam menyelesaikan soal cerita? 

c. manakah yang lebih efektif antara model pembelajaran problem posing 

dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC? 

 
D. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda tentang judul skripsi 

yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan istilah-istilah berikut. 

1. Keefektifan 

Efektif artinya pengaruh atau akibat (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1999: 

266). Jadi keefektifan adalah suatu usaha atau tindakan yang membawa 

keberhasilan. Keefektifan dalam penelitin ini adalah keberhasilan penerapan 

model pembelajaran problem posing dan kooperatif tipe CIRC pada 

kemampuan siswa siswa kelas VII Semester 2 SMP Negeri 16 Semarang 

tahun pelajaran 2006/ 2007 dalam menyelesaikan soal cerita. 
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2. Problem Posing 

Problem posing yang dimaksud adalah pembelajaran dengan pengajuan 

masalah dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. 

”generating new question from given mathematical tasks to be the main 

activity posing problem” Lynn D. English (dalam Abu-Elwan). 

3. Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning mencakup kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai 

sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas 

atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya (Nur 

Muhammad, 2000: 260).  

4. Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC  

Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

adalah pembelajaran kooperatif dalam program pemahaman bacaan, menulis 

dan seni dalam bahasa. 

5. Kemampuan Siswa 

Kemampuan artinya kesanggupan atau kecakapan (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, 1999). Kemampuan siswa dalam penelitian ini adalah kesanggupan 

atau kecakapan siswa dalam menyelesaiakan soal cerita matematika. 

6. Soal Cerita 

Soal cerita adalah soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

(contextual problem) (Suyitno Amin, 2005: 1). 
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7. SMP Negeri 16 Semarang 

SMP Negeri 16 Semarang merupakan sebuah lembaga pendidikan formal di 

kota Semarang. Berlokasi di Jalan Raya Ngaliyan, Semarang. 

8. Himpunan 

Himpunan merupakan salah satu pokok bahasan pelajaran matematika yang 

dipelajari di bangku SMP. Himpunan mencakup beberapa sub pokok bahasan 

seperti himpunan bagian, himpunan semesta, diagram Venn, irisan dan 

gabungan dua himpunan, kurang (defference) tau selisih suatu himpunan dari 

himpunan lain, komplemen dan himpunan dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud peneliti mengambil judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Problem Posing  dengan Kooperatif Tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) pada Kemampuan 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Pokok Himpunan Kelas VII 

Semester 2 SMP Negeri 16 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007” adalah 

lebih efektif mana antara pembelajaran problem posing dan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan siswa menyelesaikan soal 

cerita antara model pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe 

CIRC pada siswa  kelas VII semester 2 SMP 16 Semarang. 
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2. Jika ada perbedaan kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita antara 

model pembelajaran problem posing dan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC pada siswa  SMP maka penelitian ini bertujuan untuk 

a. mengetahui apakah model pembelajaran problem posing efektif untuk 

kemampuan siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang 

dalam menyelesaikan soal cerita; 

b. mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe CIRC efektif 

untuk kemampuan siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 

Semarang dalam menyelesaikan soal cerita; 

c. mengetahui manakah yang lebih efektif antara model pembelajaran 

Problem Posing dan kooperatif tipe CIRC untuk kemampuan siswa 

kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang dalam menyelesaikan 

soal cerita. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, dan pembelajaran sebagai berikut. 

1. Siswa 

a. Siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan soal cerita 

akan terkurangi bebannya dengan model pembelajaran problem 

posing dan Kooperatif tipe CIRC. 

b. Meningkatkan pencurahan waktu dan tugas. 

c. Siswa semakin tertantang dengan soal matematika yang rumit. 

d. Motivasi dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran matematika 

dapat meningkat. 
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e. Menumbuhkan semangat kerjasama, karena dalam pembelajaran 

kooperatif keberhasilan individu merupakan tanggung jawab 

kelompok. 

2. Guru 

a. Sebagai motivasi meningkatkan ketrampilan yang bervariasi yang 

dapat memperbaiki sistem pembelajaran. 

b. Guru dapat semakin bersemangat dalam belajar mengajar. 

c. Guru dapat semakin mantap mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran. 

d. Dapat menciptakan suasana kelas yang saling menghargai nilai-

nilai ilmiah dan termotivasi untuk mengadakan penelitian 

sederhana yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru bidang studi. 

3. Sekolah 

a. Memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi 

siswa. 

b. Mendapat masukkan tentang penelitian yang dapat memajukan 

sekolah. 

4. Pembelajaran 

Penerapan model pembelajaran problem posing dan kooperatif tipe 

CIRC dapat digunakan sebagai masukkan yang diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 
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5. Peneliti 

Mendapat pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran 

problem posing dan kooperatif tipe CIRC, yang kelak dapat diterapkan 

saat peneliti terjun ke lapangan. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi ini dan memudahkan dalam 

menelaah isinya maka skripsi ini disusun secara matematis sebagai berikut. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Berisi tentang Halaman Judul, Abstraksi, Lembar Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran dan Daftar Tabel. 

2. Bagian Inti  

Bagian Inti terdiri dari lima bab. Adapun kelima bab tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Bab I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini dikemukakan latar belakang masalah, 

identifikasi masalahan, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi 

b. Bab II : Landasan Teori dan Hipotesis 

Landasan teori dan hipotesis merupakan teori-teori yang 

mendasari pemecahan yang dari permasalahan yang disajikan. 

Pada bab ini dibagi menjadi sub bab sebagai berikut. 
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1) Landasan Teori, terdiri dari: Belajar dan Pembelajaran, Soal 

Matematika Berbentuk Soal Cerita, Pembelajaran Kooperatif, 

Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC, Pembelajaran Problem 

Posing, dan Himpunan 

2) Kerangka Berfikir  

3) Hipotesis 

c. Bab III  : Metode Penelitian 

Meliputi : Objek Penelitian, Variabel Penelitian, Desain 

Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Instrumen, 

Analisis Data dan Hasil Analisis Tes Uji Coba Instrumen. 

d. Bab IV : Hasil Peneitian dan Pembahasan 

e. Bab V : Penutup, berisi Simpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Tabel. 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
A. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha 

sadar atau upaya yang disengaja untuk mendapatkan kepandaian.  

Beberapa definisi belajar antara lain sebagai berikut. 

a. Cronbach: “Learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience”. Artinya, belajar akan nampak dengan adanya perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

b. Harold Spears: “Learning is to observe, to read, to imitate, to try 

something themselves, to listen, to follow direction”. Artinya, belajar 

adalah untuk mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu dengan 

mandiri, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk. 

c. Geoch: “Learning is change in performance as result of practice”. 

Artinya, belajar adalah perubahan ketrampilan sebagai hasil dari 

penampilan. 

(Sadirman, 2001: 20) 

Sedangkan, menurut Fontana (dalam Suherman, 2003: 7), “belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai 

hasil dari pengalaman”. Belajar akan lebih baik apabila subyek belajar itu 

mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat teoristik saja. 

Pengertian pembelajaran secara khusus diuraikan sebagai berikut. 
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a. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 

b. Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami. 

c. Gestalt 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisasikannya (mengaturnya) menjadi suatu pola gestalt (pola 

bermakna). 

d. Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswauntuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. 

(Darsono Max, 2000: 24) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa yang ditujukan 

untuk melakukan perubahan sikap dan pola pikir siswa kearah yang lebih 

baik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

2. Kemampuan Siswa 

Kemampuan artinya kesanggupan atau kecakapan (Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, 1999). Kemampuan siswa yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah kesanggupan atau kecakapan siswa dalam 

menyelesaiakan soal cerita matematika yang diukur menggunakan tes 

matematika berbentuk soal cerita. 

Menurut Tim Matematika Depdikbud (Suharyono, 1996) tiap soal 

cerita dapat diselesaikan sebagai berikut. 

a Membaca soal tersebut dan memikirkan hubungan antara bilangan-

bilangan dalam soal. 

b Menuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan tersebut 

dalam bentuk operasi bilangan. 

c Menyelesaikan kalimat matematika. 

d Menggunakan hasil penyelesaian untuk menjawab penyelesaian dalam 

soal. 

3. Soal Matematika Berbentuk Soal Cerita 

Soal cerita matematika adalah soal matematika yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari serta memuat masalah yang menuntut 

pemecahan soal. Soal cerita adalah soal yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari (contextual problem) (Suyitno Amin, 2005: 1). 

 Panjang pendeknya bahasa yang digunakan biasanya berpengaruh 

pada tingkat kesulitan soal tersebut. Makin panjang bahasa yang 

digunakan maka makin tinggi tingkat kesulitan soal tersebut. 

Soal cerita dalam matematika lebih ditekankan pada penajaman 

intelektual siswa dengan realitas sehari-hari. Bentuk masalah-masalah 



 14

yang dihadapi dirangkai menjadi kalimat yang harus diterjemahkan 

kedalam bentuk kalimat matematika. 

4. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu 

tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainya. 

Sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai sistem 

kerja/ belajar kelompok yang terstruktur (Lie, 2004: 18). 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui 

ketrampilan proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

kemampuannya heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling bekerjasama dan membantu dalam memahami suatu bahan 

ajar. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi dan saling membantu teman sekelompok dalam 

mencapai ketuntasannya (Slavin, 1995: 73). 

Kelompok bisa dibuat berdasarkan: 

1) Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas 

itu sifatnya heterogen dalam belajar. 

2) Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang 

minatnya sama 

3) Pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang kita berikan 
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4) Pengelompokan berdasarkan wilayah tempat tinggal siswa, yang 

tinggal dalam satu wilayah dikelompokkan dalam satu kelompok 

sehingga mudah koordinasinya. 

5) Pengelompokkan secara random atau dilotre, tidak melihat factor lain 

6) Pengelompokkan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan 

wanita. 

Namun demikian, kelompok belajar dalam penelitian ini adalah 

kelompok belajar heterogen dari segi kemampuan belajar. Hal ini 

dimaksudkan agar kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah. 

b. Dasar Teori Pembelajaran Kooperatif 

Teori pembelajaran kooperatif terbagi dalam 2 kategori, yaitu teori 

Motivasi dan teori Kognitif. 

1) Teori Motivasi 

Menurut teori motivasi, motivasi siswa dalam pembelajaran 

kooperatif terletak pada bagaimana bentuk penghargaan (reward) atau 

struktur pencapaian tujuan pada saat siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.“Motivational perspective on cooperative learning focus 

primarily on the reward or goal structure under wich students operate.” 

(Slavin, 1995:16). 

Diidentifikasikan ada tiga macam struktur pencapaian tujuan seperti 

berikut. 

a) Kooperatif: siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya 

jika siswa yang lain juga akan mencapai tujuan tesebut. 
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b) Kompetitif: siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya 

jika siswa lain tidak mencapai tujuan tesebut. 

c) Individualistik: siswa yakin upaya mereka sendiri untuk mencapai 

tujuan tak ada hubungannya dengan siswa lain dalam mencapai tujuan 

tersebut. 

(Ibrahim dkk, 2001: 3-4)   

 Menurut pandangan teori motivasi, struktur tujuan kooperatif 

menciptakan suatu situasi dimana anggota kelompok dapat mencapai 

tujuan pribadi mereka apabila kelompok itu berhasil. Oleh karena itu, 

anggota kelompok harus membantu teman kelompoknya dengan cara 

melakukan apa saja yang dapat membantu kelompok itu berhasil dan yang 

lebih penting lagi adalah mendorong teman kelompoknya untuk 

melakukan upaya maksimal.  

2) Teori Kognitif 

Teori ini menekankan pengaruh kerja sama dalam suasana 

kebersamaan didalam kelompok itu sendiri. “cognitive theories emphasize 

the effects of working together in itself (whether or not the groups are 

trying of group goal)“ (Slavin, 1995: 17). 

Teori kognitif dapat dikelompokkan dalam dua kategori sebagai 

berikut. 

a) Teori perkembangan 

“The fundamental assumption of the developmental theories that 

interaction among children around appropriate taks increases 
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their mastery of critical consepts (Damon, 1984; Murray: 1982)”  

(dalam Slavin, 1995: 17).  

Asumsi dasar dari teori perkembangan adalah bahwa interaksi 

antar siswa disekitar tugas-tugas yang sesuai meningkatkan 

penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang sulit (Ibrahim 

dkk, 2000: 18). 

b) Teori Elaborasi Kognitif 

Pandangan dalam psikologi kognitif telah menemukan bahwa 

apabila informasi yang telah ada di dalam memori, siswa harus 

terlibat dalam beberapa restruktur atau elaborasi kognitif suatu 

materi. Salah satu cara elaborasi konitif yang paling efektif adalah 

menjelaskan materi itu pada orang lain (Ibrahim dkk, 2001: 18). 

Dasar teori pembelajaran kooperatif digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran problem posing maupun pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Mengingat pembelajaran problem posing yang dilaksanakan pada 

penelitian ini adalah problem posing yang dilaksanakan secara kelompok. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting sebagai berikut. 

1) Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa  model 

ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. Para 
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pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur 

penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan 

hasil belajar. 

2) Penerimaan terhadap keragaman  

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama 

lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan ketrampilan sosial 

Tujuan yang ketiga ialah untuk mengajarkan kepada siswa ketrampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Selain unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit, model ini sangat berguna untuk 

membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerjasama. 

(Ibrahim dkk, 2001: 7-10) 

5. Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

CIRC singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Composition 

atau Pengajaran Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis, termasuk salah 

satu tipe model pembelajaran kooperatif. Pada awalnya, model CIRC 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Dalam kelompok kecil, para siswa 

diberi suatu teks atau bacaan (cerita atau novel), kemudian siswa latihan 

membaca atau saling membaca, memahami ide pokok, saling merevisi, dan 

menulis ikhtisar cerita, atau memberikan tanggapan terhadap isi cerita, atau 
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untuk mempersiapkan tugas tertentu  dari guru (Muhammad Nur) (dalam 

Suyitno Amin, 2005). 

Dalam model pembelajaran ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam 

kelompok ini sterdapat siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan masing-

masing siswa  sebaiknya merasa cocok satu sama lain. Dalam kelompok ini 

tidak dibedakan jenis kelamin, suku/ bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. 

Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan siswa dapat meningkatkan 

pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Sebelum 

dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam suatu 

kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan 

penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain 

untuk bekerjasama, menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. 

“In addition to solving the problems of management and motivation in 

individualized programmed instruction, CIRC was created to take advantage 

of the consciderable socialization potential of coopretive learning” (Slavin, 

1995: 5). 

Kegiatan pokok dalam CIRC dalam menyelesaikan soal cerita meliputi 

rangkaian kegiatan bersama yang spesifik, yaitu: (1) Salah satu anggota 

kelompok membaca atau beberapa anggota saling membaca, (2) Membuat 

prediksi atau menafsirkan atas isi soal cerita, termasuk menuliskan apa yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan dengan 

variabel tertentu , (3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal 
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cerita, (4) Menuliskan penyelesaian soal cerita secara urut (menuliskan urutan 

komposisi penyelesaiannya), dan (5) Saling merevisi dan mengedit pekerjaan/ 

penyelesaian (jika ada yang perlu direvisi) (Suyitno Amin, 2005: 4).  

Dengan mengadopsi model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

CIRC untuk melatih siswa meningkatkan ketrampilannya dalam 

menyelesaikan soal cerita (Suyitno Amin, 2005), maka langkah yang 

ditempuh seorang guru matematika adalah sebagai berikut: 

a. Guru menerangkan suatu pokok bahasan matematika tertentu kepada para 

siswanya ( misalnya dengan metode ekspositori). 

b. Guru memberikan latihan soal termasuk   cara menyelesaikan soal cerita 

c. Guru siap melatih siswa untuk meningkatkan ketrampilan siswanya dalam 

menyelesaikan soal cerita melalui penerapan CIRC. 

d. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa (Learning Society) 

yang heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

e. Guru mempersiapkan 1 atau 2 soal cerita dan membagikannya kepada 

setiap siswa dalam kelompok yang sudah terbentuk. 

f. Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian 

kegiatan yang spesifik sebagai berikut. 

1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling 

membaca soal cerita tersebut.  

2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal cerita termasuk 

menuliskan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu. 

3) Saling membuat rencana penyelesaian soal cerita. 
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4) Menuliskan penyelesaian soal cerita secara urut. 

5) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru. 

g. Setiap kelompok bekerja berdasarkan  serangkaian kegiatan pola CIRC 

(team study). Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok. 

h. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota kelompoknya. 

Jika diperlukan, guru dapat memberi bantuan kepada kelompok secara 

proporsional. 

i. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota kelompok 

telah memahami, dan dapat mengerjakan soal cerita yang diberikan guru. 

j. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk menyajikan 

temuannya di depan kelas. 

k. Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilisator jika diperlukan. 

l. Guru memberikan tugas/ soal cerita secara individual kepada para siswa 

tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari. 

m. Guru bisa membubarkan keompok yang dibentuk dan para siswa kembali 

ketempat duduknya masing-masing. 

n. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru dapat mengulang secara 

klasikal tentang strategi pemecahan soal cerita. 

o. Guru dapat memberikan tes formatif, sesuai dengan kompetensi yang 

diperlukan. 

Dalam hal ini, keterlibatan setiap siswa untuk belajar secara aktif 

merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. Dengan demikian, siswa 
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tidak hanya menerima saja materi pengajaran yang diberikan guru, melainkan 

siswa juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri dalam 

kelompoknya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Eggen dan Kauchack (dalam 

Suyitno Amin. 2005) yang menulis bahwa “Effective learning occur when 

students are actively involved in organizing and finding relationships in the 

information”. 

6. Pembelajaran Problem Posing 

Problem posing mulai dikembangkan pada tahun 1997 oleh Lynn D. 

English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika 

(Suyitno Amin, 2004). Kemudian model ini dikembangkan pada mata 

pelajaran yang lain. Model pembelajaran problem posing mulai masuk ke 

Indonesia pada tahun 2000. 

Problem Posing mempunyai beberapa arti, problem posing adalah 

perumusan masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat soal yang telah 

dipecahkan atau alternatif soal yang masih relevan (Suharta, 2000: 93). 

“problem posing essentially means creating a problem with solutions 

unknown to the target problem solver the problem create for” (Leung, 2001). 

“Dunker describe problem posing in mathematics as the generation of  a new 

problem or the formulation of a given problem (Dunker, 1945)” (dalam Abu-

Elwan).  

Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah  model 

pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri 

melalui belajar (berlatih soal) secara mandiri (Suyitno Amin, 2004). Problem 
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posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang masalah yang 

ada dengan perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. 

Dalam pembelajaran matematika, sebenarnya pengajuan masalah 

(problem posing) menempati posisi yang strategis. Dalam hal ini siswa harus 

menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara mendetail. Hal tersebut 

akan tercapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya tidak hanya 

dari guru melainkan perlu belajar mandiri. 

Amin Suyitno menjelaskan bahwa problem posing diaplikasikan dalam 

tiga bentuk aktifitas kognitif matematika sebagai berikut. 

a. Presolution posing, siswa membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan 

yang dibuat oleh guru. 

Contoh penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan sebagai 

berikut. 

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan 

cokelat, 45 anak menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut. 

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit? 

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat? 

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat? 

b. Within solution posing, siswa memcah pertanyaan tunggal dari guru 

menjadi sub-sub pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan guru. 

Contoh penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan sebagai 

berikut. 
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“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan 

cokelat, 45 anak menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit. 

Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat?” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut. 

a) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat? 

b) Berapa banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit? 

c. Post solution posing, siswa membuat soal yang sejenis, seperti yang dibuat 

oleh guru. 

Jika guru memberikan pertanyaan sebagai berikut. 

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan 

cokelat, 45 anak menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit 

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit? 

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat? 

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat?” 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut. 

Dari 42 siswa, 45 siswa menyukai atletik, 38 siswa menyukai senam, dan 

hanya 8 siswa yang tidak menyukai atletik dan senam. 

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai atletik? 

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai senam? 

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai atletik dan senam? 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai model pembelajaran problem 

posing bentuk post solution posing yang dilakukan secara kelompok. 
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Penerapan model pembelajaran problem posing bentuk post solution 

posing yang dilakukan secara kelompok adalah sebagai berikut 

1) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa.  

2) Guru memberikan latihan soal secukupnya 

3) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen, tiap 

kelopok terdiri atas 4-5 siswa. 

4) Setiap kelompok diminta menyelesaikan soal pada lembar kerja 

kelompok 

5) Setiap kelompok diminta mengajukan soal yang menantang, dan 

kelompok yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya.  

Suatu masalah mengandung tantangan dan memerlukan tindakan 

dalam menanganinya jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan 

melalaui prosedur rutin yang telah diketahui oleh siswa.  

6) Secara acak guru menyuruh perwakilan kelompok untuk menyajikan 

soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat menentukan 

kelompok secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan. 

7) Guru bisa membubarkan keompok yang dibentuk dan para siswa 

kembali ketempat duduknya masing-masing. 

8) Guru memberikan tugas rumah secara individual. 

7. Materi Himpunan 

a. Pengertian himpunan 

Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang 

didefinisikan dengan jelas. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 
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1) Kumpulan Negara-negara ASEAN. 

2) Kumpulan kue-kue yang rasanya enak. 

3) Penduduk Jawa Tengah. 

4) Sederetan rumah besar. 

Pernyataan 1 dan 3 merupakan himpunan, sedangkan pernyataan 2 

dan 4 bukan merupakan himpunan sebab anggota-anggotanya tidak 

didefinisikan dengan jelas, batasan tentang kue yang enak dan rumah besar 

berbeda untuk tiap orang. 

Penggunaan himpunan dalam matematika sudah dimulai sejak akhir 

abad 19. Namun sejak tahun 1920 himpunan digunakan khusus dalam 

beberapa cabang matematika. Jika suatu benda dapat dijadikan suatu 

himpunan, maka dapat dikatakan bahwa benda itu merupakan “anggota”, 

“unsur”, atau “elemen” dari himpunan tersebut. Sedangkan, jika suatu 

benda tidak termasuk dalam suatu himpunan, maka benda itu “bukan 

anggota” dari himpunan tersebut. 

1) Lambang suatu himpunan 

Ketentuan untuk menyatakan suatu himpunan sebagai berikut. 

a) Nama himpunan menggunakan huruf kapital (huruf besar). 

Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. 

b) Penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh dua kurung 

kurawal. 

c) Untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang 

lainnya digunakan tanda koma. 
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d) Untuk menuliskan anggota himpunan yang berlanjut digunakan 

tanda titik sebanyak tiga buah. 

 Contoh: 

i. A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 11; 

ii. B adalah himpunan siswa di kelas VIIIA yang tingginya lebih 

dari 150 cm; 

iii. C = {0, 1, 2, 3, 4, ...}. 

2) Menyatakan suatu himpunan 

Ada tiga cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu; 

a) Menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau syarat 

keanggotaannya. 

 Contoh: P adalah himpunan nama ibukota Negara ASEAN. 

  Atau, P = Himpunan nama ibukota ASEAN  

b) Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpuanan. 

 Contoh: P = { x  | x  = nama ibukota ASEAN} 

 Dibaca: “P adalah himpunan x , dimana x  adalah nama-nama 

 ibukota Negara ASEAN” 

c) Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyatakan suatu 

himpunan dengan cara mendaftar, yaitu: 

(1) Anggota-anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan 

dipisahkan dengan tanda koma. 
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(2) Urutan penulisan anggota-anggota himpunan boleh diabaikan, 

jika jumlah anggota himpuanan terbatas. 

(3) Jika ada anggota yang sama, maka anggota itu hanya ditulis 

satu kali. 

(4) Jika anggota himpunan cukup banyak, maka ada sebagian 

anggota himpunan yang dapat tidak dituliskan dan dapat 

digantikan dengan tiga buah titik. 

  Contoh: 

i. A = Himpunan bilangan prima kurang dari 9. Ditulis, A = {2, 

3, 5, 7} 

ii. P = Himpunan huruf-huruf pembentuk kata “BILANGAN”. 

Ditulis, P = {B, I, L, A, N, G} 

3) Anggota himpunan 

Misalkan A = {televisi, stereo set, VCD, komputer, lemari es}. 

Televisi merupakan anggota himpunan A, stereo set merupakan 

anggota himpunan A, VCD merupakan anggota himpunan A, 

komputer merupakan anggota himpunan A, dan lemari es merupakan 

anggota himpunan A. Sedangkan, radio bukan anggota himpunan A. 

Untuk menyatakan suatu objek atau benda yang merupakan 

anggota suatu himpunan dilambangkan dengan tanda∈. Sedangkan, 

untuk menyatakan suatu objek atau benda yang bukan anggota suatu 

himpunan dilambangkan dengan tanda ∉ . Dari contoh di atas dapat 
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kita ketahui bahwa: televisi∈A, stereo set ∈ A, VCD ∈ A, komputer 

 A, lemai es ∈ A, dan sepeda motor ∈ ∉  A. 

Untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, jika A 

merupakan suatu himpuanan, maka banyaknya anggota himpunan A 

ditulis dengan n(A) dan n(A) disebut bilangan kardinal A.  

4) Himpunan berhingga dan tak berhingga 

Himpunan berhingga atau finite set adalah himpunan yang 

banyaknya anggotanya berhingga atau dapat dihitung. Cara penulisan 

himpunan berhingga adalah sebagai berikut. 

a) Menuliskan seluruh anggotanya. 

b) Menuliskan beberapa anggota permulaan yang jelas polanya, 

kemudian diikuti dengan tiga buah titik dan anggota yang terakhir. 

Himpunan tak berhingga atau infinite set adalah himpunan yang 

jumlah anggotanya tak berhingga (banyak sekali) atau banyaknya 

anggota himpunan tersebut tidak dapat dinyatakan dengan bilangan 

tertentu. Penulisan himpunan tak berhingga adalah dengan menuliskan 

beberapa anggota permulaan yang jelas polanya, kemudian diikuti 

dengan tiga buah titik. 

Perhatikan himpunan-himpunan di bawah 

A = {1, 3, 5, 7, 9, …}, 

B = {2, 3, 5, 7, 11, 13}, 

C = {0, 5, 10, 15, …, 200}, dan 

D adalah himpunan bilangan bulat positif. 
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Himpunan B dan C adalah himpunan berhingga. Sedangkan 

himpunan A dan D adalah himpunan tak berhingga. 

5) Himpunan kosong dan himpunan bagian 

(1) Himpunan Kosong 

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. 

Lambang himpuanan kosong adalah φ  atau {}. Banyaknya anggota 

himpunan kosong adalah 0 dan {0} adalah himpunan dengan satu 

anggota yaitu 0. Sedangkan {} merupakan himpunan yang tidak 

ada anggotanya. 

(2) Himpunan Bagian 

Perhatikan himpunan-himpunan berkut. 

 A = Himpunan alat transportasi. 

 B = Himpunan alat transportasi yang bermesin. 

 C = Himpunan alat transportasi yang beroda. 

 D = Himpunan alat transportasi darat. 

Setiap anggota himpunan B adalah juga anggota himpunan A, dan 

kita katakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A, dinotasikan 

dengan B  A. Jika kita perhatikan himpunan B dan D, tidak 

semua anggota B termasuk himpunan D. Dalam hal ini dikatakan B 

bukan anggota himpunan bagian dari D, dinotasikan B  D. 

⊂

⊄

Himpunan A disebut himpunan bagian dari B dinotasikan dengan 

A⊂B jika dan hanya jika untuk setiap x anggota A maka x anggota B

6) Dua himpunan yang sama 

Perhatikan himpunan-himpunan berkut. 

A = {1, 3, 5, 7, 9} 
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B = {2, 4, 6, 8, 10} 

C = {7, 3, 9, 1, 5} 

Setiap anggota himpunan A tepat sama dengan anggota himpunan 

B, A dan B disebut dua himpuanan yang sama. 

 

 

Himpunan A dan B disebut dua himpunan yang sama  
dinotasikan dengan A = B jika dan hanya jika anggota-anggota A 

tepat sama dengan anggota-anggota B 

b. Himpunan semesta 

Misalkan A = {pensil, pena, penghapus, penggaris} dan S = {alat 

tulis menulis}. Himpunan A dapat kita tulis sebagai A S = Himpunan 

alat tulis menulis. 

⊂

Himpunan Semesta adalah himpunan yang anggota-
anggotanya merupakan semua objek yang sedang dibicarakan.  

c. Diagram Venn 

Diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris, 

John Venn. Diagram ini digunakan untuk memudahkan mengenai 

pembahasan mengenai himpunan dan operasi-operasi pada himpunan-

himpunan tersebut. 

Pada diagram Venn dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau elips, 

sedangkan himpunan semesta dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. 

Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah, dan nama 

anggotanya ditulis berdekatan dengan noktah. 

Contoh: 

P = {2, 3, 5, 7} 

Q = {2, 4, 6, 8, 10}       

S
.3 
.5   .2
  .7

    .4 .6 
    .8 
     .10 

P Q 

.9  

.1 

.11 
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S = Himpunan bilangan asli kurang dari 12 = {1, 2, 3, …, 11} 

d. Irisan, gabungan, dan komplemen dua himpunan 

1) Irisan dua himpunan 

Di SMP Harapan terdapat beberapa kegiatan ekstra kulikuler 

yang dapat diikuti oleh para siswa di antaranya panahan dan judo. 

Tercatat siswa kelas VII yang mengikuti kegiatan tersebut adalah 

Chairul, Hadi, Muji, dan Tono tergabung dalam panahan. Selain itu, 

Didi, Chairul, Anto, dan Hadi mengikuti kegiatan judo. 

 

Pada diagram Venn terlihat bahwa Chairul dan Hadi mengikuti 

kegiatan panahan dan juga judo. Maka {Chairul, Hadi} disebut irisan 

dari himpunan P dan J, ditulis P∩ J = {Chairul, Hadi}. 

Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-
anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus anggota B, 

ditulis A∩B = { x  | x  ∈ A dan x  ∈ B } 

 

 

2) Gabungan dua himpunan 

Perhatikan himpunan A = {Rudi Hartono, Liem Swie King, Ardi 

B. Wiranata, Haryanto Arbi} dan himpunan B = {Rudi Hartono, Icuk 

Sugiarto}. Jika anggota-anggota himpuanan A dan B digabung dan 

ditulis A∪B, maka akan diperoleh himpunan baru yaitu A∪B ={ Rudi 

Hartono, Liem Swie King, Ardi B. Wiranata, Haryanto Arbi, Icuk 

Sugiarto}. 
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Pada gambar diatas, A = {juara bulu tangkis All-England}, B = 

{juara dunia bulu tangkis}. A∪B = {daerah yang diarsir} = { x  | x ∈ 

A atau x ∈B } 

 

 

3) Kurang (difference) atau selisih suatu himpunan dari himpunan lain 

Perhatikan himpunan A = Himpunan bilangan bulat antara -5 dan 

5 = {-5, -4, ..., 4, 5}, dan  B = Himpunan bilangan ganjil kurang dari 0 

= {...., -5, -3, -1}. Jika himpunan A dan B dikurangkan, maka A\B = A 

– B = {-5, -4, ..., 4, 5} - {....,-5, -3, -1} = {-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

 

 

Gabungan himpunan A dan B, adalah himpunan yang anggota-
anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. 

A B = {∪ x  | x  ∈ A atau x  ∈ B } 

Kurang atau selisih dari himpunan A dan B, adalah himpunan 
yang anggota-anggotanya A dan bukan anggota B. 
  A\B = A – B = { x  | x  ∈ A, x  ∉ B } 

4) Komplemen suatu himpunan 

Perhatikan himpunan A = {b, c, e}, jika himpunan semestanya S 

= himpunan lima huruf pertama abjad latin = {a, b, c, d, e}, maka 

komplemen dari A = Ac = {a, d}. 

 

 

 

 

Komplemen dari himpunan A adalah himpunan 
semua anggota S (semesta) yang bukan anggota A 

Ac = { x  | x ∈S, x  ∉ A} 
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B. Kerangka Berfikir  

Betapapun tepat dan baik bahan ajaran matematika yang ditetapkan 

belum menjamin akan tercapai tujuan pendidikan matematika yang 

diinginkan. Berbagai kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran, yang 

salah satunya adalah kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita menjadi 

kendala dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Dalam proses 

belajar mengajar matematika perlu lebih menekankan keterlibatan secara 

optimal para peserta didik secara sadar. Salah satunya yaitu dengan penerapan 

model pembelajaran problem posing dan kooperatif tipe CIRC. 

Problem posing adalah suatu model pembelajaran. Pengertian problem 

posing adalah perumusan ulang soal agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. 

Jadi problem posing adalah suatu model pembelajaran yang memberikan 

peluang kepada siswa untuk menyusun/ membuat soal sendiri berdasarkan 

situasi yang diadakan dan diselesaikan oleh siswanya sendiri. Pembelajaran 

problem posing dapat dilakukan secara kooperatif atau dalam kerja kelompok. 

Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk 

berinteraksi. Linda Lundgren (Ibrahim dkk., 2000: 19) menuliskan bahwa 

penelitian pembelajaran kooperatif menunjukkan bahwa  pembelajaran 

kooperatif memiliki dampak yang sangat positif terhadap siswa yang rendah 

hasil belajarnya. 

Pembelajaran kooperatif CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Compotition) atau pengajaran Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis 

yang diterapkan pada pelajaran matematika terfokus pada materi yang 
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mengandung banyak soal cerita matematika seperti himpunan, aritmatika 

sosial, perbandingan, program linier dan lain-lain. Manfaat pembelajaran 

kooperatif CIRC untuk siswa dengan hasil belajar yang rendah dan siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika antara lain 

dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar, retensi atau 

penyimpanan materi lebih lama, meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

penyelesaian soal cerita matematika.  

Pada prakteknya, bidang studi yang melibatkan beberapa ketrampilan 

dan menuntut penyelesaian masalah akan lebih tepat jika dikerjakan secara 

kelompok kerjasama dibanding secara kompetisi dan individu. Kelompok 

kerjasama antara teman sebaya menjadikan proses pembelajaran benar-benar 

dinikmati oleh siswa, karena interaksi kelompok dapat menimbulkan 

kebutuhan saling memiliki. Interaksi-interaksi sosial dalam kelompok secara 

otomatis akan meningkatkan status sosial siswa dalam kelas. Siswa di dalam 

kelompok akan berusaha keras untuk mendorong teman-teman sekelasnya 

supaya berhasil dalam pembelajaran. 

 
C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, hipotesis awal yang dirumuskan 

peneliti adalah tidak ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

antara model pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Compotition) pada siswa kelas VII 

semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 



 36

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Obyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas/ keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 16 

Semarang. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Random Sampling, 

artinya pengambilan sampel sebanyak tiga kelas secara acak. Dua kelas 

eksperimen yaitu kelas VIIA untuk model pembelajaran Problem Posing, 

kelas VIIB untuk model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Compotition), dan kelas VIIC untuk kelas uji coba 

instrumen. 

 
B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Problem 

Posing dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Compotition). 

2. Variabel Terikatnya adalah kemmpun siswa menyeleaikan soal cerita pada 

kelas yang dikenai model pembelajaran Problem Posing dan kelas yang 

dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 
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C. Desain Penelitian 

1. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik Random Sampling 

dengan pertimbangan siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang 

sama, siswa diampu oleh guru yang sama, siswa yang menjadi objek 

penelitian duduk pada kelas yang sama dan pembagian kelas tidak ada 

kelas unggulan. Dipilih 2 kelas sampel penelitian, yaitu kelas VIIA dikenai 

model pembelajaran problem posing dan kelas VIIB dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

2. Setelah penentuan sampel, untuk mengetahui sampel berangkat dari titik 

tolak yang sama maka perlu diadakan uji kesamaan rata-rata, uji 

normalitas dan uji homogenitas data awal. 

3. Menentukan langkah-langkah pembelajaran Problem Posing dan 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC yang dituangkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. 

4. Melaksanakan pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe CIRC 

pada kelas eksperimen. 

5. Pembagian kelompok ditentukan sebelum kegiatan pembelajaran Problem 

Posing dan kooperatif tipe CIRC. 

6. Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

7. Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

8. Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba (yang 

sebelumnya telah diajarkan materi pokok Himpunan) dimana instrumen 

tes tersebut akan digunakan sebagai tes evaluasi pada kelas eksperimen. 
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9. Menganilis data hasil instrumen tes uji coba pada kelas uji coba untuk 

mengetahui taraf kesukaran, daya pembeda soal, validitas butir dan 

reabilitas tes. 

10. Soal yang memenuhi syarat dijadikan soal tes evaluasi pada kelas Problem 

Posing dan kooperatif tipe CIRC 

11. Melaksanakan tes evaluasi pada kelas Problem Posing dan kooperatif tipe 

CIRC. 

12. Menganalisis data tes evaluasi yang diambil pada kelas Problem Posing 

dan kooperatif tipe CIRC. 

13. Menyusun hasil penelitian. 

SKEMA PROSEDUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas VIIA 
(Problem Posing) 

Kelas VIIC 
(Kelas Uji 

Siswa kelas VII semester 2 SMP 
Negeri 16 Semarang tahun ajaran 

2006/2007

Kelas VIIB 
(CIRC) 

Perangkat Tes 
(tes evaluasi) 

Menganalisis tes evaluasi 

Analisis tes uji coba 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai daftar nama-nama siswa dan data nilai awal matematika, data ini 

digunakan untuk analisis tahap awal. 

b. Metode Tes 

Metode tes ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pencapain 

keberhasilan pembelajaran  Problem Posing dan kooperatif tipe CIRC. 

c. Observasi pengelolaan kelas oleh guru 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan 

pembelajaran oleh guru.  

d. Observasi aktivitas siswa 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

e. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui pendapat siswa tentang 

pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe CIRC.  

2. Alat Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Daftar nama-nama siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas VII A dan VII B dan data nilai ujian semester 1 diperoleh 
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dari dokumentasi yang menjadi populasi penelitian ini yaitu SMP Negeri 

16 Semarang. 

b. Tes 

Tes ini digunakan untuk mengambil data tentang hasil tes 

matematika yang berbentuk soal cerita materi pokok Himpunan yang 

dikenai pembelajaran Problem Posing dan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC. Metode tes ini diberikan setelah siswa diberi perlakuan. Sebelum 

tes digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian, terlebih dahulu 

diadakan uji coba tes pada kelas diluar kelas penelitian. Jenis tes yang 

digunakan adalah tes esai. 

c. Lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan 

pembelajaran oleh guru. Lembar observasi yang disediakan peneliti dan 

diisi oleh observer pada setiap pembelajaran Problem Posing dan 

kooperatif tipe CIRC. 

Indikator yang diukur dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas pengelolaan pembelajaran guru adalah sebagai berikut. 

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

2) Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 

3) Pemberian tugas secara kelompok. 

4) Presentasi. 

5) Memberikan pemahaman dan umpan balik. 

6) Evaluasi kelompok dan individu. 



 41

d. Lembar observasi aktivitas siswa 

Indikator yang diukur dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

1) Keaktifan siswa dalam memperhatikan pelajaran. 

2) Keaktifan siswa dalam diskusi. 

3) Partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

4) Tanggung jawab dalam kelompok, seperti mengerjakan tugas dan 

lembar diskusi. 

5) Keaktifan dalam melakukan presentasi. 

6) Respon positif terhadap siswa yang melakukan presentasi. 

e. Angket 

Angket diberikan pada akhir pembelajaran. Indikator untuk 

mengetahui pendapat dan perubahan sikap siswa sebagai berikut. 

a) Tanggapan terhadap pembelajaran. 

b) Tanggapan siswa terhadap kerja kelompok. 

c) Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

d) Tanggapan siswa terhadap soal cerita matematika. 

e) Pengaruh pembelajaran terhadap semangat siswa. 

f) Pengaruh diskusi kelompok terhadap keberanian siswa. 

 
E. Analisis Instrumen 

1. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Perangkat dari penelitian ini terdiri atas rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar observasi guru, lembar observasi siswa, serta alat 
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ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah tes kognitif yang 

berbentuk soal cerita. 

Perangkat tes kemudian diujicobakan di luar sampel untuk 

menghindari biasnya hasil penelitian. Bila uji coba dilakukan pada siswa 

yang dijadikan sampel akan mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa 

merasa pernah mengerjakan soal-soal tersebut dalam uji coba (Suryabrata, 

1998: 45-47). Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dari kelompok penelitian. 

2. Analisis Instrumen Penelitian 

a. Validitas tiap Butir Soal 

Untuk menentukkan validitas masing-masing soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, yaitu 

 
( )( )

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⎟
⎠
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⎝
⎛ −

−
=
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2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

       (Arikunto, 2002: 72) 

Keterangan : 

X  = skor soal yang dicari validitasnya 

Y  = skor total 

N  = jumlah peserta tes 

Hasil perhitungan  dkonsultasikan pada table kritis r product 

moment  dengan signifikansi 5%. Jika >

xyr

xyr r kritis maka butir soal 

tersebut valid. 
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b. Reliabilitas  

Reliabilitas tes diukur dengan menggunakan rumus alpha, yaitu 

sebagai berkut. 

 
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

i

n
nr

σ

σ
 

      (Arikunto, 2002: 109-110) 

 Dengan 

 

( )

N
N

X
X

t

2

2
2

∑∑ −
=σ  

 Keterangan : 

11r   = reliabilitas instrumen 

n  = banyaknya butir pertanyaan 

N  = jumlah peserta 

∑ 2
iσ  = jumlah varians semua butir soal 

i  = nomor butir soal 

   = varians total 2
tσ

  = jumlah skor total kuadrat ∑ 2X

 = kuadrat dari jumlah skor ( 2∑ X )

Kriteria pengujian reliabilitas yaitu setelah didapatkan harga rhitung, 

kemudian harga rhitung tersebut dikonsultasikan dengan harga r 

product moment pada tabel, jika rhitung > rtabel maka item tes yang 
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diujicobakan reliabel. Harga rtabel diperoleh dari  (Arikunto, 

2002: 109-110). 

( nr ,1 α− )

c. Daya Beda 

Daya beda pada soal uraian digunakan uji t, yaitu sebagai berikut : 

  ( )
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Keterangan : 

t  = daya beda 

MH = rata-rata nilai dari kelompok atas 

ML = rata-rata nilai dari kelompok bawah 

∑ 2
1x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

∑ 2
2x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

in  = 27% x N (jumlah testi MH dan ML sama besar) 

N = jumlah testi 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan ; dk = (ntabelt 1-1)+(n2-1) 

dan %5=α . Jika  maka daya beda soal tersebut 

signifikan.     

tabelhitung tt >

(Arifin Zaenal, 1991: 141) 

d. Tingkat Kesukaran Soal 

Jawaban terhadap butir soal esai secara teoritis tidak ada yang 

salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan 

berperingkat sesuai dengan mutu jawaban masing-masing siswa. 
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Rumus yang digunakan, sebagai berikut. 

TK= %100x
N

gagalN
 

 Dengan 

TK   = tingkat kesukaran butir soal 

N gagal = jumlah testi yang gagal 

N  = jumlah testi keseluruhan 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal dapat 

digunakan tolok ukur sebagai berikut : 

1) Jika jumlah responden yang gagal mencapai  27%, soal 

termasuk mudah. 

≤

2) Jika jumlah responden yang gagal 27%-73%, soal termasuk 

kriteria sedang. 

3) Jika jumlah responden yang gagal ≥  73%, soal termasuk 

criteria sukar. 

4) Batas lulus ideal 60 untuk skala 1-100. 

(Zaenal Arifin, 1991: 135). 

Oleh karena skor item tidak bersifat mutlak, maka ketentuan yang 

benar dan yang salah juga bersifat tidak mutlak. Ketidakmutlakan 

tersebut tidak dapat ditentukan oleh penyusun tes atau pengujinya 

sendiri. 

 
F. Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 
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a. Uji normalitas populasi 

Langkah awal untuk menganalisis data adalah menguji 

kenormalan distribusi sampel.  

Hipotesis yang akan diujikan: 

H0: data berdistribusi normal 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Langkah-langkah uji normalitas: 

1) Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang diperoleh, 

dengan cara sebagai berikut. 

a) menentukan rentang, rentang = data terbesar – data terkecil 

b) menentukan banyak kelas interval yang diperlukan 

 banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log N  

 N = banyak data 

c) menentukan panjang kelas interval (p) 

 p = 
kelasbanyak

gren tan
 

d) pilih ujung bawah kelas interval pertama, selanjutnya daftar 

diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah 

dihitung 

2) Menghitung simpangan baku 

3) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus: 

 
s

xx
z i

i
−

= , dengan 

 s = simpangan baku 
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 x = rata-rata sampel     (Sudjana, 2002: 138) 

4) Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel 

5) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva  

 ( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EOx

1

2
2      

 Dengan   hasil penelitian :iO

    hasil yang diharapkan :iE

    Chi Kuadrat  (Sudjana, 2002: 273) :2x

6) Membandingkan harga  dengan harga . Harga  

diperoleh dari tabel Chi-kuadrat dengan dk = k-3 dan 

hitungx2
tabelx 2

tabelx 2

α = 5% . 

7) Kriteria hipotesis diterima apabila . hitungtabel xx 22 ≥

b. Uji homogenitas populasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui dua kelompok mempunyai 

varians yang sama atau tidak. 

2
2

2
11

2
2

2
10

:

:

σσ

σσ

≠

=

H

H  

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran dengan varians  

dan sampel dari populasi kedua berukuran  dengan varians . 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus : 

1n 2
1S

2n 2
2S

F = 
terkecilVarians
terbesarVarians     (Sudjana, 2002: 249) 
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Kriteria pengujian terima hipotesis H0 apabila 
( )1,1

2
1

21

FF
−−

<
nnα

 

dengan α = 5%. 

c. Uji kesamaan rata-rata 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki rata-rata yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang akan diujikan: 

H0: 21 μμ =  

H1 : 21 μμ ≠  

Keterangan : 

1μ = rata-rata hasil tes awal kelompok siswa yang dikenai 

pembelajaran Problem Posing 

2μ = rata-rata hasil tes awal kelompok siswa yang dikenai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

Hipotesis diatas diuji dengan menggunakan rumus berikut. 

1) Jika 21 σσ = , maka statistik yang digunakan yaitu uji t. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut. 
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SnSnS  

Keterangan: 

1x  = rata-rata sampel ke-1 
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2x  = rata-rata sampel ke-2 

S = simpangan baku 

1n  = banyaknya sampel ke-1 

2n  = banyaknya sampel ke-2 

S1 = simpangan baku sampel ke-1 

S2 = simpangan baku sampel ke-2 

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika:- ( ) ( 2,1 21 −+− nnt α ) <thitung< 

( ) ( 2,1 21 −+− nnt α )  dengan taraf nyata α = 5% (Sudjana, 2002:239). 

2) Jika 21 σσ ≠  maka menggunakan pendekatan statistik t’ sebagai 

berikut. 
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Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis H0 jika 
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Untuk harga-harga t lainya H0 ditolak. (Sudjana, 2002: 241) 

2. Analisis Tahap Akhir 

a. Uji normalitas data tes evaluasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Uji statistik yang digunakan sama dengan rumus uji 

normalitas data awal yaitu dengan uji Chi Kuadrat. 
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b. Uji homogenitas data tes evaluasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui dua kelompok mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Rumus yang digunakan sama dengan 

rumus untuk uji homogenitas data awal. 

c. Pengujian hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji t. Uji t akan 

menguji mengenai parameter mean. 

H0: 21 μμ = ; tidak ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

antara pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 

H1 : 21 μμ ≠ ; ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

antara pembelajaran Problem Posing dan kooperatif tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 

Keterangan : 

1μ = rata-rata hasil tes matematika berbentuk soal cerita pada 

kelompok siswa yang dikenai pembelajaran Problem Posing 

2μ  = rata-rata hasil tes matematika berbentuk soal cerita pada 

kelompok siswa yang dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

Dalam hal 21 σσ = , maka statistik yang digunakan yaitu uji t. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 
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Keterangan: 

1x  = rata-rata sampel ke-1 

2x  = rata-rata sampel ke-2 

S = simpangan baku 

1n  = banyaknya sampel ke-1 

2n  = banyaknya sampel ke-2 

S1 = simpangan baku sampel ke-1 

S2 = simpangan baku sampel ke-2 

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika:- ( ) ( 2,1 21 −+− nnt α ) <t hitung 

< ( ) ( 2,1 21 −+− nnt α )  dengan taraf nyata α = 0, 05 (Sudjana, 2002: 239). 

Jika 21 σσ ≠  maka menggunakan pendekatan statistik t’ sebagai 

berikut. 
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Untuk harga-harga t lainya H0 ditolak. (Sudjana, 2002: 241) 

d. Estimasi Rata-rata Hasil Belajar 

Estimasi rata-rata hasil belajar dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui prediksi rata-rata tes evaluasi yang mengacu pada 

soal cerita yang mungkin dicapai. 

Rumus yang digunakan adalah: 

n
stx

n
stx vv .. )(975,0)(975,0 +<<− μ  

Keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

975,0t = bilangan t didapat dari tabel normal baku untuk peluang  5% 

n  = jumlah siswa 

v = n-1      

(Sudjana, 2002: 202) 

3. Analisis Lembar Observasi 

Penilaian pada lembar observasi untuk guru maupun lembar 

observasi siswa menggunakan skor dengan rentangan nilai 1-4. 

Kemudian menggunakan rumus sebagai berikut. 

Persentase (%) = 
N
n x 100% 

Dengan  

N = jumlah seluruh nilai 
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n = nilai yang diperoleh   

     (Ali Muhammad, 1993: 186) 

Kriteria penilaian pada lembar observasi pembelajaran oleh guru 

adalah sebagai berikut. 

a Jika 25%  persentase ≤ ≤  43,75%  maka pembelajaran tidak baik 

b Jika 43,75 < persentase ≤  62,5% maka pembelajaran cukup baik 

c Jika 62,5% < persentase  ≤81,25 % maka pembelajaran baik 

d Jika Persentase  81,25% maka pembelajaran sangat baik ≥

 
G. Hasil Analisis Tes Uji Coba Instrumen 

1. Validitas Soal  

Berdasarkan penghitungan valisitas soal dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, diperoleh butir soal yang valid yaitu soal nomor: 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan 10 sedangkan yang tidak valid yaitu soal nomor 6. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 14 halaman 88. 

2. Reliabilitas 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha terhadap 

hasil uji coba tes diperoleh rhitung = 0,7914, dengan taraf signifikan 5% dan 

n = 43 diperoleh harga rtabel = 0,301. Jadi rhitung > rtabel sehingga tes yang 

diujikan reliabel. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 

14 halaman 88. 

3. Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Hasil dari perhitungan tingkat kesukaran butir soal diperoleh butir soal 

nomor 1 dan 2 termasuk kriteria mudah, butir soal nomor 4, 5, 6, 8, 9, dan 
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10 termasuk kriteria sedang, butir soal nomor 3 dan 7 termasuk kriteria 

sukar. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 14 

halaman 88. 

4. Daya Pembeda Soal 

Hasil uji coba yang telah dilakukan dengan taraf signifikan 5% dan dk = 

22, diperoleh ttabel = 1,72. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda, 

dengan kriteria t > ttabel butir soal dikatakan signifikan, diperoleh butir soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10  memiliki daya pembeda yang 

signifikan. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 14 

halaman 88. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian  

1. Analisis Awal Uji Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Kenormalan data awal diuji dengan uji Chi-kuadrat. Data awal diperoleh 

dari nilai ujian semester I kelas VIIA dan VIIB SMP N 16 Semarang. 

1) Uji normalitas nilai awal pada kelas problem posing 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada data nilai ujian 

semester I kelas VIIA diperoleh = 4,303 dan = 7,81. 

Karena <  berarti data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau dapat dikatakan nilai awal pada kelas problem posing 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya terdapat pada 

lampiran 4 halaman 76. 

hitungx2
tabelx2

hitungx 2
tabelx 2

2) Uji normalitas nilai awal pada kelas CIRC 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas pada data nilai ujian 

semester I kelas VIIA diperoleh = 5,9 dan = 7,81. 

Karena <  berarti data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau dapat dikatakan nilai awal pada kelas CIRC berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 5 halaman 

77. 

hitungx2
tabelx2

hitungx 2
tabelx 2

b. Uji Kesamaan Dua Varian (Homogenitas) 
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Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai awal yang 

diambil mempunyai varians yang homogen. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

2
2

2
10 : σσ =H ; populasi mempunyai varian yang homogen 

2
2

2
11 : σσ ≠H ; populasi mempunyai varian yang heterogen 

Varians kelompok  problem posing ( ) = 334,50 2
1S

Varians kelompok CIRC  ( ) = 339,67 2
2S

F = 
50,334
67,339

2
1

2
2 ==

S
S

terkecilVarians
terbesarVarians

= 0,9848 

Ftabel = 1,7265 

Karena Fhitung < Ftabel berarti Ho diterima. Jadi sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat 

pada lampiran 6 halaman 78. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

H0:  21 μμ =

H1:  21 μμ ≠

Pada kelompok problem posing diketahui 1x  = 47,47619 dan = 

334,4994 

2
1S

Pada kelompok CIRC diketahui 2x  = 55,80952 dan  = 339,6702 2
2S

Dari kedua kelompok diperoleh Sgabungan = 26,34166 Dengan uji t 

diperoleh thitung = -1,39699 dan ttabel = 1,67 
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Karena -ttabel < thitung < ttabel maka Ho diterima. Jadi ada kesamaan rata-

rata nilai ujian semester I kelas problem posing dan kelas CIRC. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 7 halaman   79. 

Berdasarkan analisis awal uji hipotesis diperoleh bahwa sampel 

berdistribusi normal, homogen dan memiliki rata-rata nilai awal yang 

sama. Ini berarti sampel berangkat dari kondisi awal yang sama. 

2. Analisis Uji Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan terlebih dahulu sebelum menguji hipotesis 

yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan statistik yang 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menguji kenormalan data 

dari sampeldigunakan uji Chi-Kuadrat. 

1) Uji normalitas nilai akhir pada kelompok problem posing 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh = 3,017 dan 

= 7,81. Karena <  berarti data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau dapat dikatakan nilai evaluasi pada kelas 

problem posing berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 81 halaman 171. 

hitungx2

tabelx2
hitungx 2

tabelx 2

2) Uji normalitas nilai akhir pada kelompok kooperatif CIRC 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh = 3,02 dan 

= 7,81. Karena <  berarti data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau dapat dikatakan nilai evaluasi pada kelas 

hitungx2

tabelx2
hitungx 2

tabelx 2
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kooperatif CIRC berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

terdapat pada lampiran 82 halaman 172. 

b. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai evaluasi 

yang diambil mempunyai varians yang homogen. 

2
2

2
10 : σσ =H ;populasi mempunyai varian yang homogen 

2
2

2
11 : σσ ≠H ;populasi mempunyai varian yang heterogen 

Varians kelompok  problem posing ( ) = 177,93 2
1S

Varians kelompok CIRC  ( ) = 148,16 2
2S

F = 
16,148
93,177

2
2

2
1 ==

S
S

terkecilVarians
terbesarVarians

= 1,201 

Ftabel = 1,72 

Karena Fhitung < Ftabel berarti Ho diterima. Jadi sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat 

pada lampiran 80 halaman 169. 

c. Uji Hipotesis 

H0: 21 μμ = ; tidak ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

antara Problem Posing dan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 

H1: 21 μμ ≠ ; ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

antara Problem Posing dan pembelajaran kooperatif tipe 
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CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 

Pada kelompok problem posing diketahui 1x =62,256 dan S1
2= 177,93. 

Pada kelompok kooperatif CIRC diketahui 2x = 69,282 dan S2
2 = 148,16. 

Dari kedua kelompom diperoleh Sgabungan = 18,929 

Dengan uji t diperoleh thitung = -1,7008 dan ttabel = 1,67. 

Karena -thitung < ttabel maka Ho ditolak. Jadi ada perbedaan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita antara pembelajaran problem posing dan 

kooperatif  CIRC pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 

Semarang. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 83 halaman 

173. 

d. Estimasi Rata-rata Hasil Tes Evaluasi 

Estimasi rata-rata hasil tes evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui prediksi rata-rata hasil tes evaluasi yang mungkin dicapai 

apabila dilakukan pembelajaran seperti kelompok problem posing dan 

kelompok kooperatif CIRC. Berdasarkan tabel estimasi dengan = 

2,024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes evaluasi pada 

kelompok yang dikenai model pembelajaran problem posing adalah 

antara 57,93 sampai 66,58. Sedangkan pada kelompok kooperatif CIRC 

dengan = 2,024, estimasi rata-ratanya berkisar antara 65,34 

sampai 73,23. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 84 dan 

lampiran 85 halaman 174-175. 

)38(975,0t

)38(975,0t
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e. Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

1) Berdasarkan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

pada kelas problem posing diperoleh data sebagai berikut.  

a) Pada pembelajaran I persentase kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran sebesar 69,23%. Pada tingkat ini 

pembelajaran dikategorikan baik. 

b) Pada pembelajaran II persentase kemampuam guru dalam 

mengelola pembelajaran sebesar 78,85%, mengalami 

peningkatan 9,62%. Pada tingkat ini pembelajaran dikategorikan 

baik. 

c) Sedang pada pembelajaran III menjadi 84,62%, meningkat 

sebesar 5,77%. Pada tingkat ini pembelajaran dikategorikan 

sangat baik.  

Untuk selengkapnya perkembangan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran problem posing dapat dilihat pada 

lampiran 78 halaman 168. 

2) Berdasarkan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

pada kelas kooperatif tipe CIRC diperoleh data sebagai berikut.  

a) Pada pembelajaran I persentase kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran sebesar 71,43%. Pada tingkat ini 

pembelajaran dikategorikan baik. 

b) Pada pembelajaran II persentase kemampuam guru dalam 

mengelola pembelajaran sebesar 78,57%, mengalami 
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peningkatan 7,14%. Pada tingkat ini pembelajaran dikategorikan 

baik. 

c) Sedang pada pembelajaran III menjadi 85,71%, meningkat 

sebesar 7,14%. Pada tingkat ini pembelajaran dikategorikan 

sangat baik. 

Untuk selengkapnya perkembangan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran kooperatif CIRC dapat dilihat pada 

lampiran 78 halaman 168. 

f. Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

1) Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelas problem 

posing selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut.  

a) Pada pembelajaran I persentase aktivitas siswa sebesar 60%, 

aktivitas siswa masih rendah karena siswa belum terbiasa dengan 

metode pembelajaran yang diterapkan. Banyak siswa yang masih 

bingung dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

b) Persentase aktivitas siswa pada pembelajaran II sebesar 72,5% 

mengalami peningkatan 12,5%. 

c) Pada pembelajaran III menjadi 82,5%, meningkat 10%, terlihat 

bahwa aktivitas siswa pada setiap pembelajaran mengalami 

peningkatan.  

Untuk selengkapnya perkembangan aktivitas siswa pada 

pembelajaran problem posing dapat dilihat pada lampiran 77 

halaman 167. 
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2) Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelas kooperatif tipe 

CIRC selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut.  

a) Pada pembelajaran I persentase aktivitas siswa sebesar 65,22%, 

aktivitas siswa masih rendah karena siswa belum terbiasa dengan 

metode pembelajaran yang diterapkan. Banyak siswa yang masih 

bingung dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

b) Persentase aktivitas siswa pada pembelajaran II sebesar 73,9% 

mengalami peningkatan 8,68%. 

c) Pada pembelajaran III menjadi 80,43%, meningkat 6,53%, 

terlihat bahwa aktivitas siswa pada setiap pembelajaran 

mengalami peningkatan.  

Untuk selengkapnya perkembangan aktivitas siswa pada 

pembelajaran kooperatif CIRC dapat dilihat pada lampiran 77 

halaman 167. 

g. Hasil Angket Siswa terhadap Pembelajaran 

Berdasarkan angket siswa diperoleh data tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran problem posing  dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

adalah sebagai berikut. 

1) Pada pembelajaran problem posing hasil angket siswa  menunjukkan 

bahwa persentase siswa yang menyatakan pembelajaran problem 

posing menyenangkan  sebesar 80,95%. Persentase siswa yang 

menyatakan pembelajaran problem posing mudah diikuti sebesar 

78,57%. Siswa yang menyatakan pembelajaran dalam kerja 
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kelompok menyenangkan sebesar 57,14%, sedangkan yang 

menyatakan sangat menyenangkan sebesar 35,71%. Mengenai materi 

yang disampaikan, siswa yang menyatakan paham sebesar 95,24%. 

Mengenai perasaan siswa dalam pembelajaran problem posing, yang 

menyatakan semangat 52,38%. Mengenai masalah/ tugas yang harus 

diselesaikan dalam kelompok, siswa yang menyatakan menarik 

sebesar 59,52%, sedangkan yang menyatakan termotivasi untuk 

belajar sebesar 35,71%. Mengenai diskusi dalam kelompok, yang 

menyatakan membuat siswa cukup berani sebesar 57,14%. Mengenai 

presentasi kelompok, siswa yang menyatakan penyajian hasil temuan 

kelompok bagus sebesar 66,67%. Mengenai soal cerita matematika, 

siswa yang menyatakan rumit sebesar 33,33%, sedangkan yang 

menyatakan mudah sebesar 64,29%. Setelah mengikuti pembelajaran 

problem posing siswa yang menyatakan soal cerita matematika itu 

rumit sebesar 23,81%, sedangkan yang menyatakan mudah sebesar 

71,43%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 75 

halaman 163. 

2) Pada pembelajaran kooperatif tipe CIRC hasil angket siswa  

menunjukkan bahwa persentase siswa yang menyatakan 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC menyenangkan  sebesar 90,48%. 

Persentase siswa yang menyatakan pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC mudah diikuti sebesar 66,67%, sedangkan yang menyatakan 

sangat jelas sebesar 30,95%. Siswa yang menyatakan pembelajaran 
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dalam kerja kelompok menyenangkan sebesar 73,81%, sedangkan 

yang menyatakan sangat menyenangkan sebesar 21,43%. Mengenai 

materi yang disampaikan, siswa yang menyatakan paham sebesar 

90,48%. Mengenai perasaan siswa dalam pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC, yang menyatakan semangat 57,14%. Mengenai masalah/ 

tugas yang harus diselesaikan dalam kelompok, siswa yang 

menyatakan menarik sebesar 26,19%, sedangkan yang menyatakan 

termotivasi untuk belajar sebesar 66,67%. Mengenai diskusi dalam 

kelompok, yang menyatakan membuat siswa cukup berani sebesar 

73,81%. Mengenai presentasi kelompok, siswa yang menyatakan 

penyajian hasil kelompok bagus sebesar 66,67%. Mengenai soal 

cerita matematika, siswa yang menyatakan rumit sebesar 40,48%, 

sedangkan yang menyatakan mudah sebesar 54,76%. Setelah 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe CIRC siswa yang 

menyatakan soal cerita matematika itu rumit sebesar 2,38%, 

sedangkan yang menyatakan mudah sebesar 88,10%. Untuk 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 76 halaman 165. 

 
B. Pembahasan 

Pada pembelajaran problem posing yang dilakukan secara kelompok,  

mendorong siswa untuk lebih aktif dan lebih mengembangkan ide-ide dalam 

pembelajaran matematika. Siswa dituntut untuk selalu aktif bertanya dan 

bekerjasama dengan siswa lain sehingga mendorong siswa untuk berprestasi 

lebih baik dengan belajar lebih giat.  
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Pada awalnya, pemberian perlakuan pada kelompok problem posing 

sedikit mengalami hambatan. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. Siswa masih bingung dengan problem posing 

(pengajuan soal), dari soal yang telah diberikan guru, siswa masih kebingungan 

mengenai jenis soal seperti apa yang harus dibuat.  

Pada pertemuan selanjutnya, perlahan-lahan hambatan-hambatan yang 

terjadi dapat berkurang karena siswa merasa tertarik dengan pembelajaran 

problem posing. Siswa merasa senang bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas 

secara kelompok. Dari hasil tugas kelompok yang diberikan, soal temuan siswa 

bervariasi, sebagian membuat soal yang mempunyai bobot yang sama dengan 

soal yang diberikan dan ada beberapa yang membuat soal dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi.   

Permasalahan yang harus mereka selesaikan juga menjadi pemicu bagi 

siswa untuk belajar karena siswa sering menemukan permasalahan-

permasalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membuat kesan 

soal cerita matematika yang sangat sukar dapat dikurangi. 

Pada pembelajaran kooperatif  tipe CIRC memberi kesempatan pada 

siswa untuk dapat berdiskusi dan berpendapat dengan teman-teman lainya 

dalam situasi yang terbuka dan dapat memicu siswa untuk meningkatkan 

ketrampilan komunikasi. Pada awal pembelajaran kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok tidak begitu singnifikan, mengingat tugas yang 

harus diselesaikan siswa adalah membaca soal cerita, membuat prediksi 

penyelesaian dan menyelesaikan soal secara teoritis dan urut. 
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Baik pada pembelajaran problem posing maupun pembelajaran 

kooperatif CIRC pembagian kelompok secara heterogen, ketua kelompok dipilih 

atas kemampuan akademiknya. Setiap ketua kelompok bertanggungjawab atas 

kesulitan setiap anggota kelompoknya dan memastikan bahwa setiap anggota 

kelompok memahami tugas yang diberikan. 

Pada pembelajaran problem posing persentase aktivitas siswa pada 

pembelajaran I sebesar 60%, pada pembelajaran II sebesar 72,5%, pada 

pembelajaran III menjadi 82,5%. Sedangkan, pada pembelajaran kooperatif 

CIRC persentase aktivitas siswa pada pembelajaran I sebesar 65,22%, pada 

pembelajaran II sebesar 73,9% dan pada pembelajaran III menjadi 80,43%. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dari pembelajaran I sampai 

dengan pembelajaran III pada kelompok problem posing maupun kelompok 

kooperatif tipe CIRC menunjukkan bahwa aktivitas siswa akan menjadi lebih 

baik. Tahapan pembelajaran yang diterapkan menuntut siswa untuk selalu 

melakukan kegiatan, berinteraksi dengan siswa lain, mengembangkan 

kemampuan komunikasi dan berfikir kritis dalam mengahadapi permasalahan. 

Peningkatan aktivitas siswa juga diiringi oleh peningkatan kemampuan 

guru dalam pengeloalaan pembelajaran. Kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran pada kelompok problem posing maupun kooperatif tipe CIRC 

mengalami peningkatan pada setiap pembelajaran. Kekurangan dan hambatan 

pada setiap pembelajaran harus ditindaklanjuti, karena itu guru perlu 

memperbaiki kemampuan dalam mengelola kelas dan memperbaiki kesalahan 

dan kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sampel 

berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas menunjukkan bahwa sampel 

homogen. Dengan demikian uji hipotesis dapat dilakukan. Uji hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil tes yang 

berbentuk soal cerita pada kelas problem posing dan kelas kooperatif CIRC.  

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis, diperoleh thitung = -1,7008 dan 

ttabel = 1,67 karena -thitung < ttabel maka hipotesis Ho ditolak. Artinya ada 

perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita antara pembelajaran Problem 

Posing dan kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Compotition) pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. Rata-

rata hasil tes pada kelas problem posing adalah 62,256, sedangkan rata-rata hasil 

tes pada kelas kooperatif CIRC adalah 69,282.  

Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Dalam proses 

pembelajaran problem posing, tugas yang diberikan kepada siswa adalah 

membuat soal yang sejenis dengan soal yang diberikan oleh guru. Sebagian 

siswa kebingungan dan merasa pembelajaran ini sulit. Namun, siswa yang 

mengalami kesulitan tidak segan-segan dalam bertanya kepada guru. Hasil 

angket menunjukkan bahwa persentase siswa yang menyatakan bahwa soal 

cerita itu rumit sebelum mengikuti pembelajaran ini sebesar 33,33%, persentase 

siswa yang menyatakan bahwa soal cerita itu rumit setelah mengikuti 

pembelajaran ini berkurang menjadi 23,81%. 

Dalam proses pembelajaran kooperatif CIRC, tugas siswa adalah 

membaca soal cerita, membuat prediksi penyelesaian dan menyelesaikan soal 
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secara teoritis dan urut. Setiap siswa dalam kelompok bekerjasama dan saling 

merevisi pengerjaan tugas kelompok. Setiap ketua kelompok membantu anggota 

kelompoknya yang mengalami kesulitan, sehingga kesulitan siswa dalam 

memahami soal cerita dapat terkurangi. Sebagian besar siswa merasa 

pembelajaran ini mudah diikuti dan menyenangkan. Hasil angket menunjukkan 

bahwa persentase siswa yang menyatakan bahwa soal cerita itu rumit sebelum 

mengikuti pembelajaran ini sebesar 40,48%, persentase siswa yang menyatakan 

bahwa soal cerita itu rumit setelah mengikuti pembelajaran ini berkurang 

menjadi 2,38%. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif  

CIRC lebih mudah diikuti dibanding pembelajaran problem posing. Berdasarkan 

hasil angket, persentase siswa yang menyatakan bahwa pembelajaran problem 

posing menyenangkan sebesar 80,95%, sedangkan yang menyatakan 

pembelajaran kooperatif CIRC menyenangkan sebesar 90,48%.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada pembelajaran problem posing aktivitas siswa selama pembelajaran 

meningkat, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran terus 

mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan pembelajaran problem 

posing efektif untuk kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang.  

2. Pada pembelajaran kooperatif tipe CIRC aktivitas siswa selama 

pembelajaran meningkat, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

juga mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

efektif untuk kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita  matematika 

pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 16 Semarang. 

3. Ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita antara Problem 

Posing dan pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Compotition) pada siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 

16 Semarang.  

4. Rata-rata hasil tes matematika yang berbentuk soal cerita pada kelompok 

kooperatif CIRC lebih baik daripada hasil tes matematika yang berbentuk 

soal cerita pada kelompok Problem Posing, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih efektif pada  

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 
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B. Saran 

1. Dalam proses pembelajaran problem posing maupun kooperatif CIRC 

perlu adanya perbaikan yaitu dalam memotivasi siswa untuk aktif dan guru 

harus mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin, memperbaiki setiap 

kekurangan sehingga pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal. 

2. Guru matematika harus dapat terus mengembangkan pembelajaran 

problem posing maupun pembelajaran kooperatif CIRC dan menerapkan 

pada materi pokok lain yang mengandung banyak soal cerita matematika 

seperti Aritmatika Sosial, Perbandingan, Program Linier dan lain-lain. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian 

ini, terutama penelitian tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika. 
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