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ABSTRAK 

Pola perkuliahaan kooperatif mengutamakan kerjasama di antara mahasiswa untuk mencapai tujuan 

perkuliahaan. Perkuliahaan kooperatif dapat menciptakan saling ketergantungan antar mahasiswa, 

sehingga sumber belajar bagi mahasiswa bukan hanya dosen dan buku ajar tetapi juga sesama 

mahasiswa. Ada banyak ide perkuliahaan kooperatif dalam matematika, diantaranya adalah model 

kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) yang dapat membantu 

mahasiswa untuk mengasah kemampuan komunikasi mahasiswa. Kemampuan berkomunikasi 

menjadi salah satu syarat yang memegang peranan penting karena membantu dalam proses 

penyusunan pikiran, menghubungkan gagasan dengan gagasan lain sehingga dapat mengisi hal-hal 

yang kurang dalam jaringan gagasan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dengan menggunakan model 

perkuliahaan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition. Subjek penelitian  

adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2017 grup A berjumlah 45 mahasiswa. 

Hasil Penelitian  adalah rata-rata kemampuan komunikasi dari pretest adalah 50.20. Setelah 

diberikan tindakan pada siklus I diperoleh rata-rata 62,50 dan mengalami peningkatan  setelah 

dilakukan tindakan siklus II sebesar 68.74. Hasil observasi dalam kategori baik dan meningkat. 

Besar peningkatan rata-rata penilaian observasi dosen dari siklus I ke siklus II adalah 0.428. Rata-

rata penilaian observasi mahasiswa dalam kategori baik dan meningkat. Besar peningkatan rata-rata 

penilaian observasi mahasiswa dari siklus I kle siklus II adalah 0,33. Kesimpulan penelitian ini 

adalah: Kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dapat meningkat  dengan menggunakan 

model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition. 

  

Kata Kunci :  kemampuan komunikasi,  model perkuliahan kooperatif,     Cooperative Integrated 

Reading and Composition 

 

PENDAHULUAN 

  

  Komunikasi matematika berperan penting pada proses pemecahan masalah. Melalui 

komunikasi, ide bisa menjadi objek yang dihasilkan dari sebuah refleksi, diskusi, dan 

pengembangan. Proses komunikasi juga membantu dalam proses pembangunan makna dan 

pempublikasian ide. Ketika para mahasiswa ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang 

matematika dan mengomunikasikan hasil pikiran mereka secara lisan atau dalam bentuk tulisan, 

sebenarnya mereka sedang belajar menjelaskan dan meyakinkan. Mendengarkan penjelasan lain, 

berarti sedang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk  mengembangkan pemahaman 

mereka. 

 Pola perkuliahaan kooperatif mengutamakan kerjasama di antara mahasiswa untuk mencapai 

tujuan perkuliahaan. Perkuliahaan kooperatif dapat menciptakan saling ketergantungan antar 

mahasiswa, sehingga sumber belajar bagi mahasiswa bukan hanya dosen dan buku ajar tetapi juga 
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sesama mahasiswa. Ada banyak ide perkuliahaan kooperatif dalam matematika, diantaranya adalah 

model kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) yang dapat 

membantu mahasiswa untuk mengasah kemampuan komunikasi mahasiswa. 

Model perkuliahaan kooperatif tipe CIRC memadukan antara kemampuan mahasiswa 

membaca dan menuliskan kembali dengan susunan yang tepat. Membaca dalam hal ini bukan 

sekedar mengafalkan kata demi kata, tetapi harus mampu memahami ide, mengamati data yang 

tersirat, mengaitkan informasi, dan menalar masalah yang ada. Hal ini sangat sesuai dengan aspek 

komunikasi dan penalaran yang didalamnya termasuk kemampuan membaca dan menulis dalam 

matematika. CIRC juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengkomunikasikan 

ide matematikanya dalam kelompok baik secara lisan maupun tulisan. 

 Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini dapat dituliskan sebagai berikut: Apakah kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dapat 

meningkat setelah dilakukan perkuliahan dengan menggunakan model perkuliahaan kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition  ? 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dengan menggunakan model 

perkuliahaan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu 

pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, 

menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara 

seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

cara untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, 

pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Di dalam 

berkomunikasi tersebut harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan 

seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

orang dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematis.  

Komunikasi matematika merepleksikan pemahaman matematik dan merupakan bagian dari 

daya matematik. The Common Core of Learning (dalam Department of Education, 1996:2), 

menyarankan, semua mahasiswa seharusnya “ …justify and communicate solutions to problems”. 

Mahasiswa-mahasiswa mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis tentang 

apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, 

ketika mereka diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara dengan dan mendengarkan 
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mahasiswa lain, dalam berbagi ide, strategi dan solusi. Menulis mengenai matematika mendorong 

mahasiswa untuk mereleksikan pekerjaan merereka dan mengklarifikasi ide-ide untuk mereka 

sendiri.  

Membaca apa yang mahasiswa tulis adalah cara yang istimewa untuk para dosen dalam 

mengidentifikasi pengertian dan miskonsepsi dari mahasiswa. Sedangkan kemampuan komunikasi 

matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan sesuatu yang 

diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, 

dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang 

dipelajari mahasiswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. 

Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas adalah dosen dan mahasiswa. Cara 

pengalihan pesannya dapat secara lisan maupun tertulis. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan 

untuk menyatakan ide matematika melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskan secara 

visual dalam tipe yang berbeda, memahami, menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam 

tulisan, lisan atau dalam bentuk visual, mengkontruksikan dan menghubungkan bermacam-macam 

representasi ide dan hubungannya. Indikator kemampuan komunikasi yang saya gunakan dalam 

penelitian ini   adalah: 

1. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan   gambar, 

bagan, tabel, atau penyajian secara aljabar. 

2. Menyatakan hasil dalam bentuk tulisan. 

3. Menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep matematika dan  solusinya. 

4. Membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan dalam bentuk tulisan. 

5. Menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat 

   

Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam mengajar model 

pempelajaran tipe CIRC yaitu, sebagai berikut: 

1. Dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 orang tiap 

kelompok yang heterogen, yaitu tidak memperhatikan jenis kelamin, ras, agama, dan 

kemampuan akademik. 

2. Dosen membacakan wacana dan memberikan tugas-tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

3. Setiap kelompok bekerja sama saling membicarakan dan menemukan ide pokok dan 

memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada selembar kertas. 

4. Kemudian salah seorang dari anggota kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
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5. Dosen meminta tanggapan kelompok lain dan dosen bersama dengan mahasiswa memberikan 

kesimpulan. 

 Perkuliahaan kooperatif adalah salah satu model perkuliahaan yang membutuhkan 

partisipasi dan kerja sama dalam kelompok belajar. Perkuliahaan kooperatif ini dapat 

menumbuhkan cara belajar yang baik bagi mahasiswa yang dapat meningkatkan kreatifitas, saling 

tolong-menolong dan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hipotesis Penelitian ini adalah 

melalui pelaksanaan perkuliahaan matematika dengan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dapat meningkat. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN Medan pada semester 

ganjil  Tahun Akademik 2017/2018.  Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Angkatan 2017 

Grup A ber jumlah 45 mahasiswa. Objek penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika mahasiswa melalui model perkuliahaan Cooperative Integrated Reading 

and Composition Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika SD.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

secara kolaboratif dan partisipatif. Data yang diperoleh dari hasil tes dan observasi dikumpulkan 

serta dianalisis.Setelah itu, memberikan makna terhadap data yang diperoleh dari tindakan yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yaitu: observasi  dan tes. 

1. Observasi  

     Lembar  observasi digunakan untuk mengobservasi atau menilai suatu perkuliahan yang 

sedang berlangsung. Observasi dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung. Dalam hal ini 

dosen bertindak sebagai pemangat untuk mengamati aktivitas perkuliahaan yang berpedoman 

pada lembar observasi yang telah disiapkan serta memberikan penilaian berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan mengenai aktivitas peneliti dan mahasiswa selama proses 

perkuliahaan berlangsung. 

2. Tes Kemampuan Komunikasi  Mahasiswa 

    Tes kemampuan komunikasi digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

komunikasi matematika mahasiswa setelah perkuliahaan. Tes di berikan pada mahasiswa di 

akhir siklus. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berbentuk essay sebanyak 3 

butir soal. 

   Tes yang dibuat sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Dari test tersebut diketahui 

kemampuan komunikasi mahasiswa setelah menggunakan model perkuliahaan kooperatif tipe 

(Cooperative Integrated Reading and Composition). Setelah test disusun, maka di lanjutkan 
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dengan validitas test. Adapun tanggapan yang diminta terhadap perangkat tes ini adalah 

kesesuaian butir soal dan penentuan setiap butir soal ke dalam kategori valid dan tidak valid. 

 

 Indikator Keberhasilan 

 Kemampuan komunikasi dan penalaran  matematika mahasiswa dikatakan meningkat jika: 

1. Tercapainya ketuntasan belajar secara klasikal 85% dari banyak mahasiswa mampu mencapai  

minimum 6.5. 

2. Tercapainya ketuntasan belajar individual dengan memperoleh skor tes kemampuan 

komunikasi matematika mahasiswa ≥ 65.  

3. Terdapat pertambahan rata-rata persentase kemampuan komunikasi dari siklus I ke siklus II 

4. Aktivitas mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahaan termasuk dalam kategori baik atau 

sangat baik 

Apabila indikator  keberhasilan diatas tercapai maka perkuliahaan yang di laksanakan 

peneliti dapat berhasil. Tetapi apabila indikatornya belum tercapai, maka perkuliahaan yang 

dilaksanakan peneliti belum berhasil dan akan di lanjutkan ke siklus berikutnya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang terdiri dari dua siklus dan setiap siklus dilakukan posttest, 

diperoleh data mengenai perkuliahan dengan menggunakan model perkuliahan Cooperative 

Integrated Reading and Composition.  

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pendapat dosen matematika, menyatakan 

bahwa kegiatan perkuliahan matematika masih banyak didominasi oleh aktivitas dosen. Hal ini 

dapat dilihat pada saat dosen menjelaskan materi mahasiswa cenderung diam kurang berani 

memberikan pendapat pada saat dosen memberikan pertanyaan, atau menanggapi jawaban teman 

lainnya, bahkan takut bertanya walaupun sebenarnya belum paham tentang apa yang dipelajari, 

tidak merespon saat dosen menyajikan pekerjaan yang keliru, mahasiswa hanya mengerjakan atau 

mencatat apa yang diperintahkan oleh dosen. Sehingga kemampuan mahasiswa dalam memberikan 

alasan rasional terhadap suatu pernyataan masih sangat kurang. Sebagian besar mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut.  Tentu saja hal ini berpengaruh pada 

kurangnya kemampuan komunikasi, mereka hanya menunggu jawaban teman yang dianggapnya 

lebih pintar atau menunggu jawaban dari dosen.  

 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2017 

Grup B yang berjumlah 45 mahasiswa. Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti terlebih dahulu 

memberikan tes kemampuan awal kepada mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana mahasiswa menguasai materi prasyarat, untuk melihat kesiapan mahasiswa terhadap 
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materi baru yang akan diberikan serta untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika 

dalam  perkuliahan matematika mahasiswa sebelum perkuliahan. 

Berdasarkan hasil tes awal diperoleh deskripsi kemampuan komunikasi matematika 

mahasiswa, terdapat 1 orang dari 45 mahasiswa (2,22%) yang  berkategori sangat baik, 2 orang 

(4,44%) yang berkategori baik, 17 orang  mahasiswa (37,77%) yang berkategori cukup baik, 14 

mahasiswa (31,11%) yang berkategori kurang baik, dan 11 mahasiswa (24,44%) yang berkategori 

sangat kurang. Jadi, diperoleh rata-rata kemampuan komunikasi matematika mahasiswa adalah 

50.20% yaitu berkategori sangat rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Deskripsi Tingkat Kemampuan Komunikasi Matematika  

Mahasiswa pada Tes Awal 
 

Persentase 

Tingkat 

Penguasaan 

Tingkat 

Kemampuan 

Banyak 

Mahasiswa 

Persentase 

Jumlah 

Mahasiswa 

Rata-rata 

Kemampuan 

Komunikasi  

 85% - 100% Sangat Baik 1 orang 2,22% 

50,20% 

 

70% - 84% Baik 2 orang 4.44% 

55% - 69% Cukup Baik 17 orang 37,77% 

40% - 54% Kurang Baik 14 orang 31,11% 

0% - 39% Sangat Kurang 11 orang 24,44% 

Jumlah 45 orang   

 

Kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada pre-test masih sangat rendah. 

Menyadari hal tersebut diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika mahasiswa yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa tersebut 

adalah melalui model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC).  

Tahap Perencanaan Tindakan Siklus I 

 Untuk mengatasi rendahnya kemampuan komunikasi matematika mahasiswa, dilakukan 

perencanaan tindakan pada siklus I yaitu dengan melalui model perkuliahan kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dengan bantuan alat peraga. Tindakan 

yang akan diambil yaitu: 

a. Peneliti menyusun Rencana program Semester (RPS) dan Silabus sesuai dengan model 

perkuliahan yang digunakan yaitu tipe CIRC. Peneliti mempersiapkan atau menyusun nama-

nama anggota kelompok secara heterogen untuk setiap kelompok terdiri 4 mahasiswa 

sehingga terbentuk beberapa kelompok. 

b. Peneliti mempersiapkan nomor-nomor  guna mempermudah observator untuk mengamati 

kegiatan mahasiswa 
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c. Peneliti merancang Lembar Aktivitas Mahasiswa (LAM) sesuai materi. 

d. Peneliti menyusun lembar observasi mahasiswa untuk melihat dan mengamati aktivitas 

mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan dalam diskusi untuk setiap pertemuan.  

e. Peneliti mempersiapkan tes kemampuan komunikasi.  

Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

 Pelaksanaan tindakan I sesuai dengan rencana yang telah disusun yakni perkuliahan dengan 

menerapkan model perkuliahan CIRC, dimana peneliti bertindak sebagai dosen di dalam kelas. 

Kegiatan perkuliahan pada siklus I dilakukan sebanyak 2 pertemuan sesuai dengan Silabus/RPS 

yang telah disusun dan satu pertemuan untuk melakukan tes kemampuan komunikasi matematika 

mahasiswa. 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematika Mahasiswa I   (Posttest I) pada Siklus I 

Tes kemampuan komunikasi matematika mahasiswa (posttest I) diberikan kepada mahasiswa 

setelah melakukan Silabus/RPS pada waktu yang berbeda. Test tersebut terdiri dari 3 soal berbentuk 

uraian kemampuan komunikasi. Test ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan 

mahasiswa memahami materi yang telah diajarkan pada siklus I, dan waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikan test kemampuan komunikasi ini adalah 50 menit. 

Observasi Siklus I 

Hasil Observasi Proses Perkuliahan 

 Pada tahap ini, peneliti bertindak sebagai dosen didampingi oleh seorang observer yang 

akan mengamati proses perkuliahan. Observasi dilakukan sejak awal pelaksanaan tindakan sampai 

berakhirnya tindakan perkuliahan setiap pertemuan. Observer mengamati tindakan penelitian 

selama mengajar dengan menggunakan model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dan menggunakan Lembar Aktivitas Mahasiswa (LAM) sebagai 

salah satu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa. Dari hasil yang diperoleh 

peneliti sudah masuk dalam kategori baik dalam melaksanakan pengajaran, namun ada beberapa hal 

yang perlu diperbaiki: 

1. Bimbingan yang dilakukan peneliti kepada setiap kelompok mahasiswa belum merata 

2. Pengelolaan kelas yang belum maksimal 

3. Dosen belum mampu mengelola waktu dengan baik 

Rata-rata hasil observasi dosen pada siklus ini adalah 3,357. 
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Hasil Observasi Terhadap Kegiatan Mahasiswa 

 Observasi yang dilakukan terhadap mahasiswa yaitu untuk melihat kesulitan mahasiswa 

selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Hasil observasi memperlihatkan hanya sebagian saja 

mahasiswa yang aktif dalam mengerjakan soal LAM yang diberikan dosen. Masih ada mahasiswa 

yang belum terbiasa mengemukakan pendapat, maka mereka cenderung mengemukakan pendapat 

di meja masing-masing. Ada mahasiswa yang hanya menunggu jawaban dari temannya dan enggan 

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Namun sebagian mahasiswa sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan teman satu kelompoknya dan berdiskusi dengan serius. Rata-rata hasil 

observasi mahasiswa adalah 2,33. 

Analisis Data Siklus I 

Analisis  Hasil Observasi Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa 

 Hasil observasi aktivitas mahasiswa dengan menerapkan model perkuliahan kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada siklus I diperoleh bahwa aktivitas 

sebagian mahasiswa masih dalam kategori Kurang dalam kegiatan perkuliahan. Berdasarkan 

pengamatan, kurangnya keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan disebabkan oleh: 

1. Mahasiswa kesulitan menyesuaikan diri dengan teman satu kelompoknya karena terbiasa 

mengerjakan tugas sendiri. 

2. Mahasiswa mengalami kesulitan mengemukakan pendapat karena belum terbiasa 

mengemukakan pendapatnya di hadapan teman-temannya. 

3. Mahasiswa mengalami kesulitan ketika diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas karena tidak terbiasa. 

4. Mahasiswa masih enggan dan malu-malu bertanya pada dosennya. 

Analisis Data Posttest I (Tes Kemampuan Komunikasi Matematika Mahasiswa I) 

 Berdasarkan tahap analisis data yang dilakukan ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Deskripsi Tingkat Kemampuan Komunikasi Matematika 

 Mahasiswa pada Posttest I 
 

Persentase 

Tingkat 

Penguasaan 

Tingkat 

Kemampuan 

Banyak 

Mahasiswa 

Persentase 

Jumlah 

Mahasiswa 

Rata-rata 

Kemampuan 

Komunikasi  

 85% - 100% Sangat Baik 3 orang 6,67% 

62,50% 

 

70% - 84% Baik 4 orang 8,89% 

55% - 69% Cukup Baik 29 orang 64,44% 

40% - 54% Kurang Baik 5 orang 11,11% 

0% - 39% Sangat Kurang 4 orang 8,89% 

Jumlah 45 orang   
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Hasil yang diperoleh setelah diberikan posttest I pada siklus I untuk kemampuan komunikasi dapat 

dilihat bahwa 3 orang mahasiswa (6,67%) kategori sangat baik, 4 orang mahasiswa masuk dalam 

kategori Baik (8,89%) sedangkan 29 mahasiswa (64,44%) tergolong cukup baik sedangkan 5 orang 

(11,11%) tergolong kurang baik dan 4 orang (8,895) tergolong sangat kurang.  

Refleksi Siklus I 

 Berdasarkan hasil observasi dan data Posttest I, berikut ini akan diuraikan keberhasilan dan 

kegagalan dalam pelaksanaan tindakan selama perkuliahan siklus I. 

Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1. Beberapa mahasiswa sudah aktif mengerjakan LAM secara berkelompok. 

2. Mahasiswa mulai mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen tentang materi 

sebelumnya. 

3. Sebagian besar mahasiswa setiap kelompok sudah mulai berani dan aktif mengajukan 

pertanyaan. 

4. Beberapa mahasiswa sudah mulai memahami materi. 

Kekurangan Dalam Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1. Masih ada mahasiswa yang belum berani seperti dalam mengemukakan pendapat dan 

mengomentari hasil diskusi dan presentasi teman, sebagian mahasiswa kurang serius 

mengerjakan diskusi kelompok. 

2. Dalam mempresentasikan hasil temuannya masih perlu perbaikan sehingga dapat lebih baik 

lagi. 

3. Mahasiswa yang aktif dalam kelompok masih didominasi oleh mahasiswa yang pandai dan 

masih banyak mahasiswa dalam kelompoknya hanya menunggu jawaban dari teman. 

4. Masing-masing kelompok belum bekerja secara kooperatif. 

5. Kemampuan mahasiswa mengerjakan soal masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kesalahan 

yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan tes. 

 Karena ketuntasan perkuliahan belum tercapai, maka perlu dilaksanakan perbaikan 

perkuliahan. Untuk itu perkuliahan dilanjutkan ke siklus II dengan memperhatikan dan 

memperbaiki segala kekurangan yang terdapat pada siklus I. Hasil Posttest I digunakan sebagai 

acuan dalam memberikan tindakan pada siklus II sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika mahasiswa.  

Pelaksanaan dan Hasil Penelitian Pada Siklus II 

Permasalahan  II 

 Berdasarkan analisis tes kemampuan komunikasi matematika mahasiswa masih terdapat 

kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan Posttest I, maka untuk mengatasi beberapa 

64 | P a g e  

73 | P a g e  
 



Jurnal Suluh Pendidikan FKIP-UHN 

ISSN: 2356-2595  Volime 6 Edisi 2, September 2018 

 

permasalahan yang terjadi pada siklus I perlu dilakukan siklus II untuk memperbaiki permasalahan 

yang terjadi pada siklus I 

Tahap Perencanaan Tindakan Siklus II 

 Pada tahap ini peneliti menyusun tahap tindakan II untuk mengatasi kekurangan dan 

kegagalan perkuliahan pada siklus I. Untuk itu rencana tindakan yang dilakukan adalah: 

1. Peneliti memperbaiki beberapa langkah dalam rencana pelaksanaan perkuliahan dalam 

menerapkan model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC).  

Seperti pada langkah-2 dosen harus mampu menyampaikan masalah dengan bahasa yang lebih 

mudah dipahami mahasiswa, dosen menambahi langkah-langkah model perkuliahan, pada 

langkah-7 dan langkah-8 dosen harus mampu membimbing mahasiswa dalam menyusun hasil 

diskusi dan melakukan presentasi serta lebih dimotivasi dalam memberikan ide maupun 

tanggapan pada hasil diskusi yang dipresentasikan. 

2. Peneliti mengubah anggota kelompok berdasarkan hasil akademik yang diperoleh mahasiswa 

melalui Posttes I. Hal ini diharapkan supaya mahasiswa yang lebih paham dapat mengajari 

temannya yang kurang mengerti dalam satu kelompok. 

3. Peneliti menyusun evaluasi hasil belajar dengan cara memberikan Posttes II. 

Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Tes Kemampuan Komunikasi  II (Posttest II) pada Siklus II  

 Pada Pertemuan ini peneliti memberikan Posttest II kepada mahasiswa. Tes ini berbentuk 

uraian terdiri dari 4 soal untuk kemampuan komunikasi mahasiswa. Tes ini bertujuan untuk melihat 

sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan untuk melihat peningkatan 

kemampuan komunikasi matematika mahasiswa di siklus II. Waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan tes ini adalah 50 menit. 

Observasi Siklus II 

Hasil Observasi Proses Perkuliahan 

 Observasi dilakukan sejak awal pelaksanaan tindakan sampai berakhirnya tindakan 

perkuliahan setiap pertemuan. Observer mengamati tindakan penelitian selama mengajar dengan 

menggunakan model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dengan bantuan Lembar Aktivitas Mahasiswa (LAM) sebagai salah satu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika mahasiswa.  

 Dari hasil observasi dosen yang diperoleh peneliti termasuk dalam kategori baik dalam 

melaksanakan pengajaran, bahkan pada siklus ke II peneliti sudah melakukan pengelolaan kelas 
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dengan baik, bimbingan yang diberikan kepada setiap kelompok sudah mulai merata serta mampu 

mengelola waktu dengan baik. Rata-rata hasil observasi dosen adalah 3,875. 

 

Hasil Observasi Terhadap Kegiatan Mahasiswa 

  .Adapun hasil observasi kegiatan perkuliahan mahasiswa diperoleh temuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa lebih aktif dalam menyelesaikan soal-soal LAM dan bekerja secara kooperatif, 

saling membantu teman yang membutuhkan bantuan dalam satu kelompok. 

2.  Mahasiswa aktif bertanya kepada teman dan dosen selama proses perkuliahan 

3.  Mahasiswa semangat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

4.  Mahasiswa dalam masing-masing kelompok aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan 

komentar kepada mahasiswa yang sedang presentasi. 

5.  Secara keseluruhan aktivitas mahasiswa sudah lebih baik dari pada sebelumnya. 

 

Analisis Data Siklus II 

Analisis Hasil Observasi Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa  

  Setelah dilakukan pengamatan terhadap kegiatan perkuliahan mahasiswa melalui model 

perkuliahan kooperatif tipe Cooperation Integrated Reading and Composition (CIRC) di siklus II 

diperoleh data bahwa dalam melakukan kegiatan perkuliahan sebagian besar mahasiswa masuk 

dalam kategori baik.  Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran mahasiswa, 

kategori mahasiswa selama perkuliahan pada siklus II tergolong baik. Rata-rata hasil observasi 

mahasiswa adalah 2,66  

Analisis Data Posttest II (Tes Kemampuan Komunikasi Matematika Mahasiswa II) 

Dari keterangan Posttest di atas maka kategori tingkat penguasaan mahasiswa pada Posttest 

II yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Kategori Tingkat Penguasaan Mahasiswa Terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Mahasiswa 
 

Persentase 

Penguasaan 

Kategori 

Penguasaan 

Banyak 

Mahasiswa 

Persentase 

Jumlah 

Mahasiswa 

Rata-rata 

Kemampuan 

Komunikasi  

 85% - 100% Sangat Tinggi 3 6.67% 

68,74% 

 

70% - 84% Tinggi 13 28,89% 

55% - 69%  Sedang 25 55,56% 

40% - 54%  Rendah 2 4,44% 

0% - 39% Sangat Rendah 2 4,44% 

Jumlah 45   
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Hasil yang diperoleh setelah diberikan posttest I pada siklus I untuk kemampuan komunikasi dapat 

dilihat bahwa 3 orang mahasiswa (6,67%) kategori sangat baik, 13 orang mahasiswa masuk dalam 

kategori Baik (28,89%) sedangkan 25 mahasiswa (55,56%) tergolong cukup baik sedangkan 2 

orang (4,44%) tergolong kurang baik dan 4 orang (4,44) tergolong sangat kurang, dengan rata-rata 

kemampuan komunikasi 68,74 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 Dari deskripsi hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa melalui model perkuliahan 

kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi mahasiswa. Kemampuan komunikasi matematika mahasiswa  meningkat 

dapat dilihat dari beberapa aspek: 

a. Rata-rata kemampuan komunikasi yang diperoleh dari pemberian pretest adalah 50.20. 

Setelah diberikan tindakan pada siklus I diperoleh rata-rata sebesar 62,50 dan kemudian 

mengalami peningkatan kembali setelah dilakukan tindakan pada siklus II yaitu sebesar 

68.74.  

b. Hasil observasi (pengamatan) menunjukan rata-rata penilaian observasi dosen pada siklus I 

sebesar 3.357 dalam kategori baik dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata penilaian 

observasi dosen sebesar 3.785 dalam kategori baik. Besar peningkatan rata-rata penilaian 

observasi dosen dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 0.428.  

c. Terbukti juga dengan rata-rata penilaian observasi mahasiswa pada siklus I sebesar 2,33 

dalam kategori baik dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata penilaian observasi 

mahasiswa sebesar 2,66. Besar peningkatan rata-rata penilaian observasi mahasiswa dari 

siklus I ke siklus II adalah 0,33. 

  Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Indikator 

keberhasilan penelitian telah terpenuhi. Dengan demikian kemampuan komunikasi matematika 

mahasiswa dapat meningkat melalui model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh  kesimpulan sebagai berikut: 

Kemampuan komunikasi matematika mahasiswa dapat meningkat setelah dilakukan perkuliahan 

dengan menggunakan model perkuliahan kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition dilihat dari peningkatan rata-rata kemampuan komunikasi mahasiswa dan hasil 

observasi dosen dan mahasiswa. 

Saran 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi dosen, khususnya dosen matematika diharapkan untuk dapat menggunakan model 

perkuliahan koperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), tetapi 

hanya pada materi tertentu dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

mahasiswa dan menjadikan model perkuliahan ini menjadi salah satu alternatif bagi dosen 

dalam perkuliahan. 

2. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika diharapkan untuk 

mempunyai semangat belajar yang tinggi, memiliki kepercayaan diri untuk bertanya, serta tidak 

takut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen terutuma secara lisan. 

3. Bagi peneliti lanjut dan pemerhati pendidikan khususnya pendidikan matematika, karena 

penelitian ini, menggunakan model perkuliahan koperatif tipe Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC), maka peneliti menyarankan kiranya peneliti lainnya dapat 

melanjutkan penelitian setelah penelitian ini. Hal ini dianggap penting agar hasil penelitian ini 

bermanfaat sebagai reformasi perkuliahan matematika di dalam kelas.  
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