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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran kooperative tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

terhadap kemampuan pemecahan masalah operasi hitung bilangan bulat siswa kelas VII 

SMP Kristen Wonosobo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitaf. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kristen Wonosobo. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dan diperoleh 

sampel siswa kelas VII A (27 siswa) sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII B (27 

siswa) sebagai kelas kontrol.  

Desain penelitian yang digunakan adalah Randomized Subject Post-Test Only Control 

Group Design. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas Shapiro wilk, uji 

homogenitas dengan uji levene dan uji beda rerata dengan Independen Sampel T-TSes. 

Hasil independen t-tes menghasilkan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yang berarti 

terdapat perbedaan rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC terhadap kemampuan pemecahan masalah operasi hitung bilangan bulat kelas VII 

SMP Kristen Wonosobo tahun ajaran 2013/2014.  

Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif, circ, kemampuan pemecahan masalah. 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan kreativitas peserta didik merupakan salah satu tujuan dari 
pendidikan (Duryasa, 2008). Kreativitas dipandang sebagai proses berpikir yang 
dapat menimbulkan konsep berpikir kreatif, oleh karena itu, diperlukan 
transformasi pendidikan sains, dari belajar “menghafal” ke belajar “berpikir” 
(Suastra, 2006). 

Menurut Gagne (Selçuk et al., 2008), bidang pendidikan mempunyai tujuan 
untuk membelajarkan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan, baik 
masalah yang bersifat matematis, fisik, kesehatan, sosial, dan penyesuaian diri. 
Proses pembelajaran yang sering menghadapkan siswa dalam suatu 
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permasalahan, diharapkan dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah 
siswa. The National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) menuliskan 
bahwa salah satu standar kompetensi yang harus dimilki oleh siswa adalah 
kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat 
dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. 
Kemampuan pemecahan masalah matematika dapat diukur dari kemampuan 
siswa dalam memecahkan soal cerita matematika.  

Menurut Suyitno (2005) soal cerita merupakan soal yang dikaitkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Soal cerita dalam kehidupan sehari-hari lebih ditekankan 
kepada penajaman intelektual anak sesuai dengan kenyataan yang mereka 
hadapi. Polya  dalam Suherman (2003: 91) menyarankan empat langkah dalam 
pemecahan masalah, yaitu understanding the problem, devising a plan, Carrying 
out the plan dan  Looking back. Understanding the problem yaitu tahap 
pemahaman soal dimana siswa harus dapat memahami kondisi soal atau 
masalah yang ada pada soal tersebut. Ciri bahwa siswa paham terhadap isi soal 
ialah siswa dapat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya 
memeriksa proses dan hasil. Devising a plan adalah tahap pemikiran suatu 
rencana. Siswa harus dapat memikirkan langkah-langkah apa saja yang penting 
dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 
Carrying out the plan adalah tahap pelaksanaan rencana adalah siswa telah siap 
melakukan perhitungan dengan segala macam data yang diperlukan termasuk 
konsep dan rumus atau persamaan yang sesuai. Looking back adalah tahap 
dimana siswa harus berusaha mengecek ulang dan menelaah kembali dengan 
teliti setiap langkah pemecahan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan Ibu Ayu guru kelas VII 
pada 6 Agustus 2013 di  SMP Kristen Wonosobo, diperoleh informasi bahwa 
prestasi siswa kelas VII dalam aspek pemahaman konsep matematika masih 
belum optimal. Menurut Ibu Ayu hal ini diakibatkan karena kurangnya 
pemahaman mengenai pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu upaya untuk 
melatih kemampuan pemecahan masalah matematika. Pada tanggal 23 Juli 
2013, Ibu Ayu selaku guru kelas VII SMP Kristen Wonosobo mengungkapkan 
bahwa kemampuan siswa dalam pemecahan masalah masih terbatas. Hal ini 
terlihat ketika siswa dihadapkan pada soal cerita, sebagian besar siswa 
mengalami kesulitan untuk memecahkan permasalahn yang diajukan.   

Hasil penelitian Suyitno (2010) mengungkapkan bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC (Cooperative  Integrated Reading and Composition) layak 
dipakai guru sebagai suatu  variasi dalam model pembelajaran matematika, 
khususnya dalam membahas soal cerita. Model pembelajaran kooperatif tipe 
CIRC juga dapat diterapkan menggunakan beberapa fase (Slavin et al., 1989) 
sebagai berikut. 1) Fase orientasi, pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan 
pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan; 2) Fase organisasi, 
Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dengan memperhatikan 
keheterogenan akademik; 3) Fase pengenalan konsep, dengan cara 
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mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan 
selama eksplorasi; 4) Fase publikasi, siswa mengkomunikasikan hasil temuan-
temuannya, membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas baik 
dalam kelompok maupun di depan kelas; 5) Fase penguatan dan refleksi.   

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, adanya permasalahan 
kemampuan pemecahan masalah siswa dan adanya teori tentang CIRC yang juga 
didukung hasil penelitian maka dilakukan penelitian yang menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Penelitian ini dilaksanakan pada 
pembelajaran operasi hitung bilangan bulat matematika siswa kelas VII SMP 
Kristen Wonosobo.  
 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CIRC 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah sebuah 

program yang komprehensif untuk mengajarkan siswa dalam membaca, menulis 

dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi (Slavin, 2005: 200). CIRC 

termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif yang pada mulanya 

merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis yaitu sebuah 

program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan 

menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. CIRC telah berkembang bukan 

hanya dipakai pada pelajaran bahasa tetapi juga pelajaran eksak seperti 

pelajaran matematika (Nur, 2000: 8). Stevens dkk dalam Huda (2011: 126) 

menyatakan bahwa CIRC adalah tipe yang dirancang untuk mengakomodasi 

level kemampuan siswa yang beragam, baik melalui pengelompokan heterogen 

maupun pengelompokan homogen.  

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC memiliki delapan komponen. Kedelapan 

komponen tersebut antara lain: 1) Teams, yaitu pembentukan kelompok 

heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa; 2) Placement test, misalnya diperoleh 

dari rata-rata nilai ulangan harian sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar 

guru mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa pada bidang tertentu; 3) 

Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya; 4) Team study, yaitu tahapan tindakan belajar 

yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan kepada 

kelompok yang membutuhkannya; 5)Team scorer and team recognition, yaitu 

pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria 

penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok 

yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas; 6) Teaching group, 

yakni memberikan materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas 

kelompok; 7) Facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta 
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yang diperoleh siswa; 8) Whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi 

oleh guru di akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah 

(Slavin, 2005: 3-4).  

 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Pemecahan masalah diartikan sebagai penggunaan matematika baik untuk 

matematika itu sendiri maupun aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-

hari dan ilmu pengetahuan yang lain secara kreatif untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang belum diketahui penyelesaiannya (Hudojo, 1997: 195). 

Pemecahan masalah adalah suatu metode cara penyajian bahan pelajaran 

dengan menjadikan suatu masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk 

dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh 

siswa (Sudirman, 1987: 146). 

Pada tingkat ini para anak didik belajar merumuskan memecahkan masalah, 

memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau 

membangkitkan situasi problematik, yang mempergunakan berbagai kaidah 

yang telah dikuasainya. Menurut John Dewey di dalam Djamarah dan Zain 

(2006: 18), belajar memecahkan masalah itu berlangsung sebagai berikut: 

individu menyadari masalah bila ia dihadapkan kepada situasi keraguan dan 

kekaburan sehingga merasakan adanya semacam kesulitan. 

Menurut G. Polya (Suherman 2003: 91) ada empat langkah di dalam 

memecahkan suatu masalah yaitu pertama memahami masalah, kedua buatlah 

rencana untuk menyelesaikan masalah, ketiga cobalah atau jalankan rencana 

tersebut, dan yang keempat lihatlah kembali hasil yang telah diperoleh secara 

keseluruhan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di 

SMP Kristen Wonosobo pada tahun pelajaran 2013/2014. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kristen Wonosobo. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling yaitu teknik 

memilih sampel dari kelompok unit yang kecil dan diperoleh sampel siswa kelas 

VII A (27 siswa) sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII B (27 siswa) 

sebagai kelas kontrol.   

Pada penelitian ini, digunakan dua macam variabel, yaitu variabel 

bebas(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe CIRC, 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Materi 
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pembelajaran yang digunakan dalam dua kelompok ini adalah sama, yaitu 

operasi hitung bilangan bulat, dengan sumber belajar dan alokasi waktu yang 

sama pula, yaitu (4 × 45) menit. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes, observasi dan 

dokumentasi. Metode tes dilakukan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa, baik yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC maupun yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Metode 

observasi dilaksanakan untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran dan aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data mengenai nama siswa dan data hasil ulangan tengah semester siswa kelas 

VII SMP Kristen Wonosobo tahun pelajaran 2013/2014 sebagai anggota sampel. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Arikunto, (2002: 136) menyatakan bahwa “instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematissehingga lebih mudah diolah”. 

 Instrumen penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting, dengan 

adanya instrumen data dapat diperoleh dengan mudah sesuai dengan 

kebutuhan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah jenis tes tertulis yaitu 

tentang penyelesaian soal-soal penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan 

dengan operasi hitung bilangan bulatdengan bentuk tes isian yang meliputi soal-

soal uraian. Item soal yang diberikan dalam pengumpulan data hasil belajar ini 

diambil dari mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan “operasi hitung 

bilangan bulat”, serta media garis bilangan sebagai alat intervensi. Adapun tes 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah tes prestasi atau achievement test. 

“Achievement test” yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

seseorang setelah mempelajari sesuatu” (Arikunto, 2006:151). 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum dan 

sesudah diterapkannya penggunaan media garis bilangan dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa pada topik operasi hitung bilangan bulat.Langkah-

langkah penyusunan instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

Membuat Kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan gambaran yang disesuaikan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di kurikulum tingkat 
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satuan pendidikan (KTSP). Kisi-kisi ini dibuat untuk memudahkan guru dalam 

penyusunan butir soal, meliputi: tujuan, aspek yang dinilai, bobot nilai serta 

jumlah butir soal pada setiap aspek 

Penyusunan butir soal. Butir soal disesuaikan dengan indikator yang telah 

ditentukan pada kisi-kisi soal, soal yang dibuat berjumlah 20 soal. 

Kriteria penilaian butir soal. Kriteria penilaian dibuat untuk menetapkan skor 

atau nilai hasil belajar sehingga dapat diketahui seberapa besar hasil atau nilai 

yang dicapai oleh sampel. Kriteria penilaian butir soal dilakukan dengan rubric 

penilaian dengan nilai 0 sampai 4. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas 

terhadap instrument.  

Uji validitas yang digunakan adalah validitas isi oleh ahli (Expert Judgement) 

yang dilakukan oleh guru kelas dan dosen. “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan” (Sunanto, 2006: 168). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yangdiinginkan. Instrumen yang valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, (Sugiyono, 2009: 173) 

“Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur”.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan empat soal uraian sebagai posttes. Analisis 

deskripsi data dapat dilihat pada tabel 1.   

Tabel 1 

Deskripsi data 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Eksperimen 27 62.5000 5.23630 51.56 76.56 

Kontrol 27 46.9329 5.88606 34.38 59.38 

Jumlah siswa kelas eksperimen dan kelas control masing-masing 27 siswa. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen (62,5) lebih tinggi dari pada nilai rata-rata kelas 

kontrol (46, 93). Standar deviasi kelas eksperimen (5,23) juga lebih rendah 

dibanding kelas kontrol (5,88). Kedua hal ini menunjukkan bahwa hasil posttes 

kelas eksperimen lebih baik karena rata-ratanya lebih tinggi dan standar deviasi 

kelasnya juga lebih rendah.  

 

Tabel 2 

                          Normalitas data 
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 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

kemampuan PM 0,967 54 0,135 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa normalitas nilai sig lebih dari 0,05 yaitu 

0,135 maka kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.   

Tabel 3 

Uji T 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 
assumed 

.775 .383 10.268 52 .0001 15.56713 1.51614 12.52477 18.60949 

Equal 
variances 

not assumed 

  
10.268 51.304 .000 15.56713 1.51614 12.52378 18.61047 

Tabel 3 menunjukkan bahwa F hitung levene test sebesar 0,775 dengan 

probabilitas 0,383 > 0,05, sehingga kedua populasi memiliki variansi sama atau 

dengan kata lain kedua kelas homogen. Oleh karena itu, independent t-test yang 

digunakan adalah asumsi equal variance assumed. Hasi sig. di uji ini sebesar 

0,0001<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, karena rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII.  

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran matematika di kelas VII A sebagai kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Siswa diarahkan untuk 

berdiskusi secara berkelompok dimana masing-masing kelompok mendapatkan 

sub topik yang sama. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 3-4 siswa yang dipilih secara heterogen agar memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk saling membantu dalam memahami sub topik 

yang akan dikerjakan bersama. 

Menyelesaikan suatu soal cerita merupakan kegiatan penyelesaian 

pemecahan masalah yang meliputi langkah-langkah penyelesaian yang benar. 

Langkah pertama yaitu siswa membaca dan memahami soal, siswa harus dapat 

mengerti maksud dari kalimat-kalimat soal. Langkah kedua yaitu siswa 

merencakan model matematika yang sesuai untuk menyelesaikan soal cerita 

tersebut. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan model matematika sesuai 

prosedur dan operasi hitung secara tepat dan benar. Langkah terakhir yaitu 

memeriksa kembali hasil jawaban siswa.  

Siswa dikatakan melakukan kesalahan dalam memahami soal jika: (a) Tidak 

memahami maksud soal dan tidak dapat mendeskripsikan maksud soal, (b) 

Belum menunjukkan pemahaman soal secara benar, tepat, dan lengkap dan 

belum dapat mendeskripsikan atau mengkomunikasikan maksud soal, (c) 

Menunjukkan pemahaman soal secara benar, tepat, dan lengkap dan dan belum 

dapat mendeskripsikan atau mengkomunikasikan maksud soal serta belum 

dapat mengubah soal ke dalam simbol matematika secara benar dan (d) 

Menunjukkan pemahaman soal dan kemampuan mendeskripsikan atau 

mengkomunikasikan secara tepat, dan lengkap tetapi belum dapat mengubah 

soal ke dalam simbol matematika secara benar. 

Seorang siswa dikatakan melakukan kesalahan dalam merencanakan 

penyelesaian jika: (a) Tidak mempunyai rencana strategi penyelesaian soal, (b) 

Membuat rencana strategi penyelesaian yang tidak relevan, (c) Membuat 

rencana strategi penyelesaian yang kurang relevan sehingga tidak dapat 

dilaksanakan dan (d) Membuat rencana strategi penyelesaian yang benar tetapi 

tidak lengkap. 

Seorang siswa dikatakan melakukan kesalahan dalam melaksanakan 

penyelesaian jika: (a) Tidak ada penyelesaian, (b) Menunjukkan sedikit upaya 

untuk penyelesaian tetapi belum tepat, (c) Belum melaksanakan prosedur 

penyelesaian secara lengkap dan benar sehingga penyelesaian tidak lengkap dan 

(d) Melaksanakan prosedur yang mengarah pada jawaban yang benar tetapi 

salah perhitungan atau penyelesaian tidak lengkap. 

Seorang siswa dikatakan melakukan kesalahan dalam memeriksa kembali 

hasil jawaban  jika: (a) Tidak melakukan pemeriksaan kembali atas prosedur 

penyelesaian yang telah dibuat, (b) Kurang memeriksa kembali atas jawaban 

yang dibuat secara seksama, (c) Memastikan/memeriksa kembali jawaban yang 

dibuat tanpa melakukan pemeriksaan kembali prosedur penyelesaiannya dan 
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(d) Memastikan/memeriksa kembali prosedur penyelesaian sampai jawaban 

tanpa melakukan pengulangan perhitungan kembali. 

Implikasi temuan penelitian adalah pembelajaran matematika  dapat 

memberikan hasil belajar yang optimal jika implementasi pembelajaran 

didasarkan pada paradigma konstruktivisme. Model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan 

konstruktivisme, di mana dalam kegiatan belajar mengajar antara konsep yang 

dipelajari dikaitkan dengan penerapannya, sehingga akan memberikan peluang 

yang cukup besar dalam proses pembelajaran matematika yang lebih bermakna 

dan siswa akan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses aktif dalam 

pembelajaran berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC tidak hanya mementingkan aktivitas siswa 

secara individu, tetapi juga terhadap anggota kelompok sehingga dapat 

mengoptimalkan kerja sama antar anggota kelompok. Hal ini dapat melatih 

siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam 

kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat diunggulkan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir kreatif siswa. 

Hasil analisis lembar observasi menyimpulkan bahwa setiap aspek kegiatan 

guru dan siswa berjalan baik. Begitu juga dengan kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berjalan 

dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pembelajaran pada setiap 

pertemuannya sehingga dapat dikatakan tidak ada kendala yang berarti yang 

dialami peneliti selama melakukan pembelajaran .  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC terhadap kemampuan pemecahan masalah operasi hitung bilangan 

bulat kelas VII SMP Kristen Wonosobo. Hal ini terlihat dari sig (2-failed) 

0,0001<0,05 serta rata-rata hasil belajar kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC sebesar 62,5 dan kelas yang diajar dengan 

model konvensional sebesar 46,93. 

Guru hendaknya membiasakan diri untuk menggunakan pembelajaran 

pemecahan masalah yang dapat menggali kemampuan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir kreatif siswa, agar siswa terbiasa untuk melatih 

kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Terutama agar siswa 

mampu menyelesaikan persoalan dengan berbagai cara. Sekolah hendaknya 

menyediakan dan menambah buku penunjang sarana belajar mengajar, 

sehingga siswa, guru dan karyawan sekolah mendapat informasi model 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Bagi 

pembaca yang ingin mengadakan penelitian disarankan agar meneliti aspek-

aspek kesalahan lain yang mungkin dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 
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