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RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 

ABSTRAK 

 

Terdapat berbagai masalah dalam proses pembelajaran matematika yang terjadi disetiap 

jenjang pendidikan, khususnya jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh model pembelajaran yang digunakan pendidik selama proses 

pembelajaran bersifat monoton dan membosankan. Hal tersebut menyebabkan koneksi 

matematis peserta didik belum berkembang maksimal dan memiliki dampak terhadap self 

confidence peserta didik yang masih rendah. Model pembelajaran CIRC dengan strategi 

MURDER yang diduga mampu membuat koneksi matematis dan self confidence peserta 

didik menjadi lebih baik. 

Penelitian ini menggunakan metodeQuasy Experimental Design. Populasi penelitian ini 

adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sungkai Utara. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik acak kelas yaitu sebanyak 2 kelas, kelas X MIA 2 sebagai kelas 

eksperimen dengan penerapan model pembelajaran CIRC dengan strategi MURDER dan 

kelas X MIA 3 sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran langsung. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes berbentuk uraian untuk mengukur koneksi 

matematis dan untuk mengukur self confidence menggunakan lembar angket. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji MANOVA.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran CIRC 

dengan strategi MURDER dan model pembelajaran langsung terhadap koneksi matematis 

dan self confidence peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sungkai Utara. Hal ini dapat 

dilihat dari perhitungan menggunakan  uji MANOVA diperoleh tingkat signifikan 0,000 < 

α = 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

Kata Kunci: CIRC, MURDER, Koneksi Matematis, Self Confidence 
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MOTTO 

 

نُتُماتَهِنُواْاَوَلاََتَۡزنُواْاوَااَوَلا
َ
ۡعلَۡونَاأ

َ
ۡؤنِننَِيااٱۡۡل اإِناُكنتُمانُّ

Artinya: 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman”. (Al-Imron: 139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Skripsi ini berjudul ―Pengaruh Model Pembelajaran CIRC dengan Strategi 

MURDER Terhadap Koneksi Matematis dan Self Confidence‖. Untuk menghindari 

kesalahpahaman dan pemahaman pembaca, pertama-tama penulis akan menjelaskan 

secara singkat pengertian dari istilah singkat yang ada pada judul. 

1. CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

     Model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and 

Composition ialah salah satu dari jenis model pembelajaran cooperative learning 

yang mana dalam pembelajarannya peserta didik ditekankan untuk membaca dan 

memahami secara keseluruhan, yang selanjutnya materi tersebut dirangkum pada 

bagian yang pentingnya saja termasuk pemahaman, rumus, dan pemecahan 

masalah. 

2. MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) 

     Diperkenalkan oleh Hythecker Dansereau dan Rocklin pada tahun 1988. 

MURDER merupakan model pembelajaran yang menggunakan sepasang dyad 

(pasangan dua orang) dari kelompok yang beranggotakan empat orang. 

Penjabaran dari MURDER itu sendiri yaitu: mood (suasana hati), understand 

(pemahaman), recall (pengulangan), digest (penelaahan), expand 

(mengembangkan), review (mempelajari kembali). 

3. Koneksi Matematis 

     Koneksi matematis adalah salah satu kemampuan peserta didik untuk 

memahami dan mengasosiasikan ide-ide matematika berupa konsep, kejadian, 

kondisi dan kemampuan pada kehidupan, serta bagaimana ide yang berkaitan 

dengan matematika saling berkaitan dan terikat. 

4. Self Confidence 

Self Confidence merupakan kepercayaan diri atau tidak memiliki keraguan dalam 

kemampuan pemahaman konsep individu dalam proses pembelajaran. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang memegang peran penting dalam 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat digunakan sebagai 

alat aplikasi bagi disiplin ilmu lain maupun sebagai pengembangan matematika itu 

sendiri.
1
 Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki 

manfaat besar dalam kehidupan. Matematika memberi peserta didik kesempatan 

                                                             
1Muhammad Daut Siagian, ―Kemampuan Koneksi Matematik Dalam Pembelajaran Matematika,‖ 

Journal of Mathematics Education and Science 1 No. 2 (2016): 60. 
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untuk melatih pikiran mereka dan dapat mempengaruhi pengembangan intelektual 

mereka. Melalui mata pelajaran matematika peserta didik dapat pelajaran untuk 

memperoleh suatu ilmu sistematis.
2
 

     Ilmu matematika sangat berperan besar oleh sebab itu matematika disebut sebagai 

sumber ilmu. Begitu banyak mata pelajaran lain yang memiliki keterkaitan dengan 

perhitungan matematika antara lain pelajaran Kimia, Fisika, Akuntansi dan 

sebagainya. Tidak hanya itu, dalam hal teknologi juga membutuhkan perhitungan 

matematika, juga tak jarang bahkan sangat sering kita menemukannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
3
 Begitu pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan Al-

Qur‘an telah memberikan contoh aspek matematika diantaranya seperti dalam QS. 

Yunus ayat 5 yang berbunyi: 

 

ٌِيَي َوٱۡلِحَساَب   َزٍُۥ َهٌَاِشَل لِتَۡعلَُوىْا َعَدَد ٱلسِّ ۡوَس ِضيَاٗٓء َوٱۡلقََوَس ًُىٗزا َوقَدَّ  َها هَُى ٱلَِّري َجَعَل ٱلشَّ

ُل  لَِك إَِّلَّ بِٱۡلَحقِّ  يُفَصِّ ُ َذَٰ ِت لِقَۡىٖم يَۡعلَُوىىَ َخلََق ٱَّللَّ ٥ٱۡۡلٓيََٰ  

Artinya:  

 ―Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).Allah 

tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.Dia menjelaskan 

tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”(QS 

Yunus: 5)4 

Dan terdapat juga dalam QS. Maryam 94 yang berbunyi
: 
 

 

ا هُۡن َوَعدَّهُۡن َعّدٗ ٤٩لَّقَۡد أَۡحَصىَٰ  

Artinya:  

―Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung 

mereka dengan hitungan yang teliti.”(QS Maryam:94)5 

                                                             
2Qurnia Syafitri et al., ―The Mathematics Learning Media Uses Geogebra on the Basic Material of 

Linear Equations,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 9 (2018). 
3Rubhan Masykur, Novrizal, dan Muhamad Syazali, ―Pengembangan Media Pembelajaran Mateatika 

Dengan Macromedia Flash,‖ Jurnal Al-Jabar: Pendidikan Matematika 8 (2017). 
4Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya QS. Yunus: 5 (Bandung, 2016). 
5Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya QS.Al-Maryam: 94 (Bandung, 2016). 



3 

 

 
 

 

Ayat diatas menunjukan pentingnya belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari 

dan dapat digunakan sebagai cara pemecahan masalah yang membutuhkan 

kemampuan berhitung. Tentunya di kehidupan nyata kita akan menemui berbagai 

masalah yang memiliki keterkaitan dengan hitung-menghitung. 

     Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik adalah kemampuan 

koneksi matematis. Menurut NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) 

koneksi matematis adalah hubungan antara topik matematika, hubungan matematika 

dengan mata pelajaran lain, dan hubungan antara matematika dengan dunia nyata atau 

kehidupan nyata. Ilmu matematika ialah ilmu yang kita tidak dapat memisahkannya 

dengan masalah yang ada pada kehidupan kita sehari-hari.
6
 Matematika ialah bagian 

yang terdiri dari beberapa topik yang tidak dapat dibagi, sehingga sangat dibutuhkan 

kemampuan koneksi matematis. 

     Menurut penulisan yang dilakukan Fredi Ganda menunjukan bahwa keterampilan 

koneksi matematis yang dimiliki peserta didik masih bermasalah atau masih rendah, 

peserta didik belum dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koneksi 

matematis. Rendahnya kemampuan koneksi matematis peserta didik disebabkan 

karena pembelajaran matematika yang digunakan oleh pendidik tidak dapat 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta didik. Seperti pembelajaran 

konvensional yang digunakan pendidik dalam pembelajaran di kelas yang hanya 

berpusat pada pendidik, metode yang digunakan pun lebih bersifat menjelaskan dan 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan latihannya lebih rutin.
7
 

     Koneksi matematis memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika. Dengan menguasai keterampilan koneksi matematis, peserta didik akan 

menjadi lebih memahami matematika secara komprehensif dan lebih mendalam. 

Dalam proses pembelajaran saat ini, menjadikan sebagian pendidik masih belum 

cukup mampu mempromosikan serta membantu peserta didik meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis nya. Oleh sebab itu, hal ini menuntut pendidik untuk 

lebih memberikan perhatian khusus pada semua aspek koneksi matematis. Hubungan 

yang dimaksud disini tidak hanya hubungan antar konsep, tetapi juga hubungan 

antara matematika dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Di sini, penulis 

melihat nilai ulangan harian peserta didik SMA Negeri 1 Sungkai Utara yang 

                                                             
6Muhammad Romli, ―Profil Koneksi Matematis Siswa Perempuan SMA Dengan Kemampuan 

Matematika Tinggi Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika,‖ Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika 1 

(2016): 145. 
7Fredi Ganda Putra, ―Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Peer 

Tutoring Cooperative Learning,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7 (2016): 204. 
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berkaitan dengan soal koneksi matematis bertujuan mengukur tingkat koneksi 

matematis yang dimiliki peserta didik, sehingga diperoleh data tentang hasil hasil 

nilai ulangan harian peserta didik adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1  

Data Hasil Nilai Ulangan Matematika Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 

Sungkai Utara Tahun pelajaran 2020/2021 

No Kelas Nilai Matematika Peserta 

Didik (x) 

Jumlah 

Peserta 

Didik 
                

1 X MIA 1 18 18 35 

2 X MIA 2 21 15 36 

3 X MIA 3 22 14 36 

4 X MIA 4 22 14 36 

5 X IIS 1 22 14 36 

6 X IIS 2 25 11 35 

7 X IIS 3 26 12 36 

 Jumlah 157 98 250 

Sumber: Dokumen daftar hasil nilai ulangan matematika peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sungkai 

Utara 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hanya beberapa peserta didik yang 

mampu mendapatkan nilai diatas KKM yaitu 157 peserta didik sebesar 39,2%, dan 

sebagian lainnyabelum dapat memenuhi KKM yaitu 98 peserta didik sebesar 62,8%. 

Hasil ulangan matematika tersebut menunjukkan bahwa peserta didik belum dapat 

sepenuhnya memahami koneksi matematis pada soal. Sehingga peserta didik 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat abstrak, serta 

bingung menggunakan rumus mana dalam menyelesaikan soal. 
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     Menurut Rima Nur ‗Afifah dalam penulisannya mengatakan bahwa banyak sebab 

yang dapat menjadi faktor pengaruh tinggi atau rendahnya kemampuan koneksi 

matematis. Sehingga perlu dilakukan penulisan lanjutan yang menggunakan model 

pembelajaran lain yang dapat mampu meningkatan kemampuan koneksi matematis.
8
 

Permasalahan diatas membuktikan bahwa koneksi matematis peserta didik masih 

sangat rendah sehingga perlu diperhatikan.Penyebabnya tidak hanya datang dari 

peserta didik, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh pendidik. Menurut Turmudi 

meyakini bahwa proses pembelajaran matematika pada saat ini hanya 

dikomunikasikan kepada peserta didik secara informatif,  yang artinya peserta didik 

hanya mendapatkan informasi dan tidak dilibatkan dalam menemukan konsep 

kurikulum yang seharusnya dikuasai. Peserta didik perlu terbiasa berdebat atau 

berargumen untuk setiap jawaban dan menanggapi jawaban peserta didik lain. Hal ini 

dapat membuat peserta didik lebih merasakan makna pelajaran yang telah 

dipelajarinya.
9
 

     Selain koneksi matematis penulis juga akan melihat tingkat self confidence peserta 

didik. Karena pembentukan terbaik self confidence peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika berupa interaksi peserta didik, baik dengan pendidik 

maupun sesama peserta didik lainnya.
10

Peserta didik yang memiliki tingkat koneksi 

matematis yang baik belum tentu memiliki self confidence yang baik pula. 

     Menurut penulisan yang dilakukan Nurhayati, dkk. mengatakan bahwa koneksi 

matematis di lapangan tidak sesuai dengan koneksi matematis yang diinginkan. 

Karena diperoleh hasil beberapa peserta didik memiliki kepercayaan diri yang baik, 

namun masih banyak peserta didik yang kurang percaya diri. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri (self confidence) peserta 

didik.
11

 

     Didukung penjelaskan dari Ibu Lidya Putri,S.Si selaku pendidik di mata pelajaran 

matematika SMA Negeri 1 Sungkai Utara, menerangkan bahwa peserta didik kurang 

percaya diri untuk mengemukakan pendapat dan kurang memiliki keberanian untuk 

                                                             
8Rima Nur Afifah, ―Kemampuan Koneksi Matematis Pada Bangun Ruang Sisi Lengkung,‖ Seminar 

Matematika Dan Pendidikan Matematika Uny, 2017, 619–24. 

9Rahmi Fuadi et al., ―Peningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Penalaran Matematis Melalui 

Pendekatan Kontekstual‖, Vol. 3 No. 1 (2016), h. 48 

10Nelly Fitriani, ―Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dengan Self 
Confidence Peserta didik SMP Yang Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik,‖ 

Jurnal Euclid 2, no. 2 (2015): h. 344. 

11Nurhayati, Rosmaiyadi, and Buyung, ―Efforts to Improve Student‘s Self Confidence Using 

Collaborative Learning Model,‖ Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia 2 No 2 (2017): 57–62. 
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maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Sehingga perlu 

perhatian khusus agar peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk dapat maju ke 

depan kelas mengutaran pendapat dan mengerjakan soal yang telah diberikan. 

     Berdasarkan pemaparan diatas, sebelumnya dalam proses pembelajaran pendidik 

menggunakan model pembelajaran langsung (direct instruction), maka penulis akan 

mencoba menggunakan suatu model pembelajaran yang dianggap mampu 

meningkatkan dan melatih kemampuan koneksi matematis dan self confidence peserta 

didik. Model tersebut merupakan salah satu dari model cooperative learningyaitu 

model pembelajaran CIRC (cooperative integrated reading and composition). Model 

pembelajaran CIRC dianggap mampu dalam menyelesaikan tugas kelompok, agar 

setiap anggota kelompok saling bekerja sama, bertukar pikiran dalam memahami 

materi pembelajaran.  

     Dalam penulisan Noto Margianto mengatakan bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar pada peserta didik melalui penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe CIRC, hal tersebut dapat dilihat dari ketuntasan belajar peserta didik 

meningkat, keberanian peserta didik menanyakan materi yang belum jelas semakin 

banyak, peserta didik yang menanggapi pendapat peserta didik lain semakin 

meningkat, dan meningkatkan antusias peserta didik dalam mengerjakan soal.
12

 

     Penerapan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran matematika di kelas agar peserta didik tidak merasakan bosan dengan 

pembelajaran yang biasa dilakukan.
13

 Dengan model pembelajaran CIRC proses 

pembelajaran akan menjadi hidup karena peserta didik akan terlibat langsung untuk 

membaca dan memahami secara menyeluruh materi, kemudian peserta didik 

merangkum materi menjadi bagian-bagian penting seperti pengertiannya, rumus, 

hingga penyelesaian soal hal ini menjadikan peserta didik lebih aktif. 

     Model pembelajaran CIRC ini akan dibantu dengan strategi MURDER. Karena 

pembelajaran menggunakan strategi ini diajarkan dengan tujuan agar peserta didik 

mampu untuk belajar secara mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri sehingga 

mampu memahami pelajaran.
14

 Strategi MURDER merupakan salah satu strategi 

                                                             
12Noto Margianto, ―Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Implementasi Metode 

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Cooperative Learning Integrated Reading and Composition 

(CIRC) Pada Peserta didik SMA Negeri 1 Punggur,‖ Jurnal Pendidikan Matematika FKIP UM Metro 6 

No. 1 (2017): 107–14. 

13Margianto, h. 108-109. 

14Andi Ferawari Jafar, ―Implementasi Strategi Belajar Kooperatif MURDER Terhadap Pemahaman 

Konsep Fisika,‖ Jurnal Pendidikan Fisika 7 No. 1 (2019): h. 27. 
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pembelajaran, MURDER memiliki arti yaitu pembelajaran kognitif yang melatih 

kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi ulang informasi dan ide yang 

diterima serta memahaminya kemudian mengkomunikasikan secara lisan dan 

tulisan.
15

 

     Menurut penulisan Andi Ferawari Jafar, dimana hasil dari penulisan ini 

mengatakan bahwa strategi MURDER menyebabkan keaktifan peserta didik yang 

meningkat dan wawasan peserta didik juga bertambah yang didapatkannya dari 

bertukar pikiran pada saat diskusi.
16

 Dengan bantuan strategi MURDER diharapkan 

model pembelajaran CIRC menjadi lebih berpengaruh dalam meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis dan self confidence peserta didik.Harapannya dengan 

diterapkannya model pembelajaran CIRC bisa membuat peserta didik yang 

sebelumnya berpikiran bahwa matematika itu sulit dan membosankan menjadi 

matematika merupakan pelajaran yang asik dan menyenangkan. Dengan sikap seperti 

itu diharapkan peserta didik dapat memahami koneksi matematis dan memiliki self 

confidence yang baik. 

     Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, sehingga penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan judul ―Pengaruh Model 

Pembelajaran CIRC dengan Strategi MURDER Terhadap Koneksi Matematis 

dan Self Confidence‖. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan di atas menjadi dasar penulis 

dalam menentukan identifikasi masalah, yaitu antara lain: 

1. Kurang aktifnya peserta didik pada proses belajar pelajaran matematika. 

2. Rendahnya kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh peserta didik. 

3. Self confidence yang peserta didik miliki dapat dikatakan tergolong rendah. 

4. Dalam proses pembelajaran pendidik menggunakan model pembelajaran 

langsung (direct instruction),  dan belum pernah diterapkannya model CIRC 

dengan strategi MURDER. 

                                                             
15Putri Widya Mayangsari and Bevo Wahono, ―Pengaruh Strategi Pembelajaran MURDER (Mood, 

Understand, Recall,Digest , Expand , Review ) Berbasis Media Interaktif Flash Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis , Metakognisi Dan Pencapaian Hasil Belajar Peserta didik,‖ Jurnal Edukasi UNEJ 2 

(2015): h. 8. 

16Jafar, ―Implementasi Strategi Belajar Kooperatif MURDER Terhadap Pemahaman Konsep Fisika.‖ 
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5. Dilihat dari hasil ulangan semester ganjil yang masih banyak dibawah KKM, 

mengakibatkan hasil belajar matematika pada peserta didik masih rendah. 

     Penulis dapat membatasi masalah dalam penulisan ini sesuai dengan identifikasi 

masalah yang telah penulis jabarkan di atas:  

1. Penulis akan menggunakan model pembelajaran CIRC (cooperative integrated 

reading and composition) dengan strategi MURDER dalam penulisan ini. 

2. Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

peserta didik. 

3. Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan self confidence peserta didik. 

4. Penulisan akan dilakukan pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sungkai 

Utara tahun ajaran 2020/2021. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER 

dan model pembelajaran langsung (direct instruction) terhadap koneksi 

matematis dan self confidence peserta didik? 

 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER 

dan model pembelajaran  langsung (direct instruction) terhadap koneksi 

matematis peserta didik?  

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langgung (direct instruction)  terhadap self confidence peserta 

didik? 
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E. Tujuan Pembelajaran 

Berikut ini merupakan tujuan dari penulisan yang penulis lakukan, yang didasarkan 

pada rumusan masalah tersebut di atas, sebagai berikut: 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langsung (direct instruction)  terhadap koneksi matematis dan self 

confidence peserta didik. 

2. Mengetahui perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langsung (direct instruction) terhadap koneksi matematis peserta 

didik. 

3. Mengetahui perbedaan pengaruh antara model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langsung (direct instruction) terhadap self confidence peserta didik. 

 

F. Manfaat Penulisan 

Beberapa manfaat penulisan sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Dengan ini bisa dijadikan sebagai media pelatihan keaktifan diri peserta didik saat 

belajar matematika, serta menaikan tingkat koneksi matematika dan self 

confidence peserta didik pada mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Pendidik 

Memberikan informasi yang bermanfaat dengan memberikan pilihan alternatif 

kepada pendidik dalam memilih model pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan 

strategi MURDER untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis dan self 

confidence yang dimiliki peserta didik saat belajar matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Menjadi sumbagan pemikiran untuk menaikan tingkat koneksi matematika dan self 

confidencepeserta didik untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM 

yang ditetapkan oleh sekolah. 

4. Bagi Penulis  
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Menjadi pengalaman tambahan yang baru pagi penulis karena dilakukan di 

sekolah dengan menerapkan model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) dengan strategi MURDER terhadap koneksi matematis 

dan self confidence peserta didik di kelas X di SMA Negeri 1 Sungkai Utara. 

 

G. Kajian Penulisan Terdahulu yang Relevan 

     Sebelum penulis memutuskan untuk melakukan penulisan pada Pengaruh Model 

CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan Strategi MURDER 

Terhadap Koneksi Matematis dan Self Confidence, penulis lain sudah melakukan 

penulisan sebagai berikut: 

1. Hasil Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) Universitas Negeri Semarang, 

Chyntia Avianti dengan judul ―Keefektifan Model Pembelajaran CIRC Dengan 

Strategi Murder Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta pendidik Kelas 

VII‖ menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC dengan strategi MURDER dalam ketuntasan kemampuan berpikir 

kreatif peserta pendidik pada peserta pendidik kelas VII. 

Penulisan tersebut sesuai dengan penulisan yang penulis lakukan yaitu sama-

sama menggunakan Model Pembelajaran CIRC sebagai dengan strategi 

MURDER pada variabel bebas (X). Sedangkan perbedaannya adalah pada 

variabel terikatnya (Y), penulisan ini memiliki  variabel terikat berupa 

kemampuan berpikir kreatif sedangkan penulisan yang penulis teliti yang menjadi 

variabel terikatnya (Y1) adalah koneksi matematis dan Self Confidence (Y2). 

2. Hasil penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung Nailul 

Munah dengan judul ―Pengaruh Metode Buzz Group Terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis Ditinjau dari Self-Confidence Peserta Didik Kelas X‖ 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan metode Buzz Group terhadap 

kemampuan koneksi matematis peserta didik, self confidence yang tidak memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik, dan tidak ada 

interaksi antara Buzz Group dan SelfConfidence terhadap kemampuan koneksi 

matematis peserta didik. 

Penulisan tersebut sesuai dengan penulisan yang penulis lakukan yaitu sama-

sama menggunakan koneksi matematis sebagai variabel terikatnya (Y). Adapun 

perbedaan dari penulisan ini ialah variabel bebasnya  menggunakan metode Buzz 

Group sedangkan penulisan yang penulis lakukan variabel bebasnya ialah model 

CIRC dengan strategi MURDER sebagai variabel bebas (X) dan  pada penulisan 

ini terdapat dua variabel bebas yaitu Self Confidence (X2). Variabel terikat pada 
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penulisan tersebut ialah koneksi matematis (Y) sedangkan di penulisan yang 

penulis lakukan ialah koneksi matematis sebagai (Y1) dan Self Confidence (Y2). 

3. Hasil penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung Hesti 

Rianti dengan judul ―Pengaruh Model Pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition) Berbantuan Metode Garis Pada Soal Cerita 

Matematika‖ menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) 

berbantuan metode garis terhadap kemampuan menyelesaikan soal- soal cerita 

matematika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

     Kesesuaian penulisan ini dengan penulisan yang akan dilakukan adalah sama 

sama menggunakan model pembelajaran CIRC sebagai variabel bebasnya (X). 

Tetapi, penulisan yang akan dilakukan menggunakan bantuan strategi MURDER 

sedangkan penulisan ini menggunakan metode garis. Perbedaan penulisan ini 

pada variabel terikatnya yaitu kemampuan menyelesaikan soal- soal cerita 

matematika (Y), penulisan yang akan dilakukan menggunakan menggunakan 

koneksi matematis sebagai variabel terikat (Y1) dan Self Confidence sebagai 

variabel terikat (Y2). 

4. Hasil dari penulisan Cita Dwi Rosita dengan judul ―Implementation of 

cooperative integrated reading and composition (CIRC) to enhance 

mathematical argumentation ability of mathematics teacher students‖, 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan model pembelajaran CIRC 

terhadap peningkatan kemampuan argumentasi matematis dibandingkan model 

pembelajaran konvensional.  

Penulisan ini sama-sama menggunakan CIRC (cooperative integrated reading 

and composition) sebagai variabel bebasnya (X), meskipun dipenulisan yang 

akan dilakukan menggunakan variabel bebas model pembelajaran  CIRC 

(cooperative integrated reading and composition) dengan strategi MURDER 

sebagai variabel (X). Perbedaan pada variabel terikatnya, dipenulisan ini 

menggunakan mathematical argumentation ability sebagai variabel terikatnya 

(Y). Sedangkan dipenulisan yang akan datang menggunakan dua variabel terikata 

yaitu koneksi matematis sebagai (Y1) dan self confidence sebagai (Y2). 

5. Hasil dari penulisan  Anwar Rifa‘i dengan judul ―The effect of Think Pair Share 

(TPS) using scientific approach on students’ self-confidence and mathematical 

problem solving‖, menunjukan bahwa adanya pengaruh dari model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan saintifik  terhadap peningkatan self-

confidence dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional.  
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     Dipenulisan ini mempunyai kesamaan pada penggunaan variabel terikat yang 

sama yaitu self confidence sedangkan di penulisan yang akan dilakukan 

menggunakan self confidence sebagai variabel terikat. Perbedaan pada penulisan 

ini dengan penulisan yang akan dilakukan ada pada variabel bebasnya yang 

menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Dipenulisan ini hanya 

menggunakan Think Pair Share (TPS) dengan  pendekatan saintifik sebagai 

variabel bebas (X). Berbeda dipenulisan yang akan dilakukan yang menggunakan 

CIRC (cooperative integrated reading and composition) dengan  strategi 

MURDER sebagai variabel bebas (X). 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Agar penulisan skripsi ini lebih teratur dan jelas, maka dari itu penulis agar 

menuliskan sistematika penulisan dari skripsi yang berjudul ― Pengaruh Model 

Pembelajaran CIRC dengan Strategi MURDER Terhadap Koneksi Matematis dan 

Self Confidence‖ sebagai berikut: 

1. Bagian pendahuluan yang mencakup halaman judul, surat pernyataan keaslian 

penulis, halaman pengesahan, motto, persembahan, abstrak, dan daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. 

 

2. Bagian isi dalam skripsi yang berisi 5 bab yaitu antara lain sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini mengandung beberapa sub judul antara lain yaitu latar belakang masalah, 

penegasan judul, identifikasi masalah, batasan permasalahan, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, kajian terkait penulisan sebelumnya yang berhubungan 

dengan penulisan yang penulis lakukan dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Pada bab 2 ini mengandung isi terkait paparan teori dari penulisan yang diambil 

dan pengajuan hipotesis. 

Bab III Metode Penulisan  

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penulisan, waktu penulisan, tempat 

penulisan, sampel, populasi, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penulisan, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasyarat 

analisis, serta uji hipotesis. 
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Bab IV Hasil Penulisan dan Pembahasan  

Pada bab ini terdiri dari deskripsi data serta pembahasan hasil penulisan dan 

analisis.  

Bab V Penutup  

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi pada penulisan.  

 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar rujukan yang digunakan sebagai acuan 

teori serta lampiran-lampiran yang melengkapi uraian penjelasan bagian inti 

skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading And 

Composition) 

a. Pengertian Model Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading 

And Composition) 

     Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang berarti membantu 

satu sama lain dalam kelompok atau tim untuk melakukan sesuatu bersama.
17

 

Pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan dengan kelompok yang heterogen 

yaitu kelompok yang berisi beberapa peserta didik  dan peserta didik tersebut 

memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
18

 Slavin mengemukakan bahwa 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dapat bekerja 

dengan kelompok yang terdiri dari 4-6 orang dalam sistem pembelajaran, yang 

dapat merangsang semangat belajar peserta didik.
19

 

     Salah satu tipe dari cooperative learning adalah model pembelajaran CIRC 

yang dikembangkan oleh Stevans, Madden, Slavin, dan Farnish. Komposisi 

terpadu membaca dan menulis secara kooperatif/kelompok merupakan 

terjemahan dari CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition).
20

 

CIRC merupakan model komprehensif untuk mengajarkan membaca dan 

menulis pada kelas sekolah dasar pada tingkat yang lebih tinggi dan juga pada 

sekolah menengah.Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading And 

Composition (CIRC) merupakan model pembelajaran untuk melatih 

kemampuan peserta didik secara terpadu antara membaca dan menemukan ide 

pokok suatu bacaan tertentu dan memberikan tanggapan terhadap bacaan 

secara tertulis.
21

 CIRC juga melatih peserta didik untuk menjelaskan cara 

                                                             
17Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2017), h. 368. 

18 Isrok‘atun and Amelia Rosmala, Model-Model Pembelajaran Matematika (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 127. 

19Ponidi et al., Model Pembelajaran Inovatif Dan Efektif (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 
20Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: ar-Ruzzz 

Media, 2017), h. 51-52. 

21Nurul Khasanah, Djoko Hari Supriyanto, and Sofyan Susanto, ―Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Terhadap Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Kelas V,‖ Jurnal Pendidikan Modern 5 No 2 (2020): h. 51. 
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memecahkan prediksi masalah, dan merangkum isi utama cerita satu sama 

lain. Kedua kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

bacaan.
22

 

     Berdasarkan pada penjelasan model pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition), penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran ini merupakan suatu proses pembelajaran yang terdiri dari 

kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-6 orang dengan karakter yang berbeda, 

untuk melatih kemampuan pemahaman peserta didik secara terpadu antara 

membaca dan menemukan ide pokok suatu bacaan tertentu dan memberikan 

tanggapan terhadap bacaan secara tertulis, serta merangkum unsure-unsur 

utama dari bacaan. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran CIRC  

     Langkah-langkah model pembelajaran CIRC menurut Stevens sebagai 

berikut: 

1) Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 peserta didik di setiap 

kelompok oleh pendidik. 

2) Pendidik memberikan materi berdasarkan topic pembelajaran. 

3) Peserta didik bekerjasama dengan saling membaca dan menemukan ide 

pokok utama, kemudian menanggapi kata-kata yang tertulis dalam bacaan. 

4) Setiap kelompok peserta didik mempresentasikan atau membacakan hasil 

diskusi kelompoknya. 

5) Pemberian penguatan oleh pendidik 

6) Keseimpulan bersama-sama dibuat oleh pendidik dan peserta didik.
23

 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

1) Aktivitas belajar dan pengalaman peserta didik senantiasa dikaitkan 

dengan meningkat atau tidaknya pertumbuhan anak. 

2) Peserta didik memilih kegiatan yang diminati dan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

                                                             
22Slavin, Cooperative Learning, h. 203. 

23Maulana Arafat Lubis and Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik (Jakarta: Kencan A, 2020). 
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3) Peserta didik menlakukan seluruh kegiatan dengan lebih bermakna, 

sehingga peserta didik juga memperoleh hasil belajar yang akan bertahan 

lebih lama. 

4) Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir peserta didik. 

5) Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis 

(bermanfaat) berdasarkan masalah yang sering dihadapi di lingkungan 

peserta didik, 

6) Pembelajarn terpadu dapat menumbuhkan motivasi belajar, menjadikan 

peserta didik aktif, dinamis, pembelajaran terbaik dan efisien. 

7) Melalui pembelajaran terpadu peserta didik memperoleh penambahan dan 

berkembangnya kemampuan interaksi sosial, misalnya toleransi, kerja 

sama, komunikasi dan menghargai pemikiran orang lain. 

8) Membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi 

pendidik dalam mengajaran.
24

 

d. Kelemahan Model Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) 

1) Tidak mudah bagi pendidik dalam menentukan kelompok heterogen. 

2) Dalam diskusi, adakalanya hanya dikerjakan oleh beberapa peserta didik 

saja, sementara yang lainnya hanya sekedar pelengkap saja. 

3) Dalam presentase sering kurang efektif karena memakan waktu yang 

cukup lama sehingga tidak semua kelompok dapat mempresentasekan. 

Kelemahan pada model ini bisa diatasi dengan membuat interaksi antara 

peserta didik dan peserta didik dalam kelompok, interaksi antara peserta didik 

dan pendidik saat presentasi dengan membuka sesi tanya jawab, dimana 

pendidik juga bisa bertanya kepada peserta didik saat presentasi agar tidak 

hanya peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran ini, namun pendidik 

juga ikut berpartisipasi. Saat presentasi agar tidak memakan waktu lama, 

pendidik memberi batas waktu presentasi kepada peserta didik agar presentasi 

yang dilakukan berjalan dengan baik dan peserta dapat memaksimalkan materi 

presentasi sebaik mungkin agar waktu yang digunakan saat presentasi cukup. 

 

                                                             
24Huda, h. 221. 
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2. Strategi MURDER 

a. Pengertian Strategi MURDER 

     Strategi mempunyai pengertian gambaran tentang arah perjuangan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar 

strategi bisa diartikan sebagai pola kegiatan umum pendidik dan anak-anak 

untuk kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

     Enam kata pembentuk MURDER yaitu Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, dan Review.Pada tahun 1979, pertama kali Dansereau memunculkan 

pembelajaran MURDER sebagai salah satu bentuk pembelajaran kooperatif. 

Membentuk sikap dan mood belajar yang positif untuk belajar merupakan arti 

dari Mood, memahami apa yang sedang dipelajari merupakan arti dari 

Understand, memanggil kembali pengetahuan yang telah diingat merupakan 

arti dari Recall, memeriksa kembali kebenaran dan menemukan kesalahannya 

merupakan arti dari Digest, mengembangkan pengetahuan merupakan arti dari 

Expand, dan yang terakhir meninjau apa yang telah dikerjakan merupakan arti 

dari Review.
25

 

     Strategi MURDER merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efisien untuk mengaktifkan 

peserta didik dengan merangsang kemampuan berpikir peserta didik.
26

 

Strategi pembelajaran kooperatif tipe MURDER (Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand, Review) merupakan pembelajaran psikologi kognitif yang 

menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi ulang 

informasi dan ide yang diterima, memahaminya serta dikomunikasikan secara 

lisan dan tulisan.
27

 

                                                             
25Tina Sri Sumartini, ―Pembelajaran Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, And Review 

(Murder) Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran Matematika,‖ Jurnal Mosharafa 6, no. September (2017): 

h. 398. 

26Fitri Munawaroh dan Purba Andy Wijaya, ―Pengaruh Strategi Murder Dengan Model Pembelajaran 

Peer Tutoring Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS Di SMAN 
4 Pekanbaru,‖ Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi FKIP UIR 1 (2019): h. 9. 

27Mayangsari and Wahono, ―Pengaruh Strategi Pembelajaran MURDER (Mood, Understand, 

Recall,Digest , Expand , Review ) Berbasis Media Interaktif Flash Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis , 

Metakognisi Dan Pencapaian Hasil Belajar Peserta didik,‖ h. 8. 
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―The Complete Problem Solver‖ judul buku karya Bob Nelson yang berisi 

tentang gabungan dari beberapa kata MURDER yang meliputi:
28

 

1) Mood (Suasana Hati) 

Suasana hati yang merupakan arti dari istilah mood.Dalam belajar, 

emosi positif dapat menggugah semangat belajar, sehingga pembelajaran 

dapat terkonsentrasi dan terserap secara maksimal. Oleh karena itu, jika 

emosi tidak didukung, semua perhatian akan terhalau oleh pikiran-pikiran 

yang tidak penting. Ciptakan mood positif saat belajar sebuah ilmu. 

2) Understand (Pemahaman) 

Kata pemahaman juga bisa diartikan dengan menguasai sesuatu 

menggunakan pikiran, sehingga belajar berarti harus memahami makna 

dan gagasannya, serta penerapannya dalam kehidupan, sehingga pendidik 

dapat memahami keadaan. Ini sangat penting bagi pendidik, dengan 

memahami makna dan gagasannya adalah tujuan akhir dari setiap 

pembelajaran. Pemahaman memiliki arti dasar menjadikan bagian 

pembelajaran proporsional. Tanpa itu, pengetahuan dan keterampilan 

sikap tidak akan berarti. 

3) Recall (Pengulangan) 

Usaha aktif untuk memasukkan informasi ke dalam ingatan jangka 

panjang merupakan arti dari recall. Cara yang dapat dilakukan dalam 

proses pengulangan dengan mengikat kembali fakta yang ada ke memori 

visual, auditori, maupun fisik. Otak memiliki banyak perangkat 

pengulangan. Informasi akan semakin baik direkam jika banyak perangkat 

indera yang terlibat. Mengingat tidak hanya pengetahuan tentang fakta, 

tetapi juga berbagai konsep, generalisasi terdistribusi, definisi, dan solusi 

untuk masalah. Penarikan kembali dirancang untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didikan untuk membentuk atau 

merekonstruksi informasi yang mereka terima. 

4) Digest (Penelaahan) 

Suatu proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil ketika peserta 

didik menguasai materi yang diajarkan oleh  pendidik. Isi atau topik 

merupakan bagian kedua dari sistem pembelajaran. Dalam beberapa 

kasus, tema merupakan inti dari proses pembelajaran. Artinya proses 

pembelajaran biasanya diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal 

                                                             
28Erwin Widiasworo, Rahasia Sukses Belajar Dengan Mudah, Nyaman, Tanpa Stres, Dan Tetap 

Menyenangkan (Jakarta: Gramedia, 2017). 
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ini terbukti benar bila tujuan utama pembelajaran adalah menguasai materi 

pembelajaran (subject centere teaching). Menguasai mata pelajaran 

seorang pendidik membutuhkan lebih dari sekedar buku panduan, karena 

pada dasarnya berbagai sumber dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan. 

5) Expand (Pengembangan) 

Pengembangan merupakan hasil kumulatif dalam pembelajaran. 

Perilaku peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Perilaku 

yang baru, tahan lama, fungsional, positif, berbasis perilaku yang akan 

diperoleh individu. Perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh 

pembelajaran merupakan tingkah laku secara keseluruhan, termasuk 

komunikasi, emosi, gerakan mental, dan sebagainya. 

6) Review (Pelajari kembali) 

Review atau dapat juga diartikan dengan mempelajari kembali apa 

yang telah dipelajari sebelumnya. Proses belajar mengajar dapat mudah 

dilaksanakan jika peserta didik dapat mengingat pelajaran atau materi 

yang sebelumnya dipelajari dengan baik dan menghindari dari sifat lupa. 

Mengingat merupakan suatu proses seseorang menerima kemudian 

menyimpan dan melepaskan informasi melalui observasi. Setelah 

interpretasi, informasi disimpan di pusat kesadaran. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi ini menekankan 

peserta didik agar belajar dalam membagikan informasi yang telah didapat 

dengan kelompok dalam memahami materi. Strategi MURDER merupakan 

strategi pembelajaran kooperatif yang memiliki enam tahap yaitu mood, 

understand, recall, digest, expand, dan review mengaktifkan peserta didik 

dengan merangsang kemampuan berpikir peserta didik, psikologi kognitif 

yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi 

ulang informasi dan ide yang diterima, memahaminya serta dikomunikasikan 

secara lisan dan tulisan. 

b. Langkah-langkah MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expland, 

Review) 

     Langkah-langkah strategi MURDER dilakukan sebagai berikut:
29

 

                                                             
29Sumartini, ―Pembelajaran Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, And Review (Murder) 

Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran Matematika,‖ h. 398-399. 
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1) Tahap pertama yaitu mood, pada tahap ini pendidik membangun suasana 

hati yang positif dalam diri peserta didik. Dengan cara menenangkan 

pikiran peserta didik agar mereka ingin mengikuti setiap tahapan 

pembelajaran matematika. Peserta didik yang memiliki suasana hati yang 

baik akan membuat pendidik dapat mengoptimalkan kemampuan peserta 

didik guna mencapai hasil yang diinginkan. Kegembiraan dan 

ketidaknyamanan di lingkungan akademik dapat mempengaruhi prestasi 

pendidik. 

2) Tahap understand, pendidik perlu memberikan stimulasi eksplanatori 

tertulis pada materi matematika, seperti menggunakan bahan ajar atau 

media lain, agar pendidik dapat secara mandiri mempelajari dan 

mengembangkan pemahamannya terhadap konten bacaan. Ini agar peserta 

didik dapat memahami materi pelajaran dengan baik. 

3) Selanjutnya tahap recall, peserta didik melakukan memanggil kembali 

pengetahuan yang telah diingat. Tahap ini juga perlu difasilitaskan oleh 

pendidik dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung atau 

dengan memberikan LKS. Pendidik yang mengikuti pembelajaran 

MURDER dengan bantuan LKS memiliki hasil belajar yang tinggi. 

4) Memeriksa kembali kebenaran dan menemukan kesalahannya merupakan 

tahapan dari Digest. Tahapan ini dapat diselesaikan dengan mengadakan 

diskusi agar peserta yang dididik dapat mengamati dan menganalisis hasil 

pemecahan masalah yang diberikan. Melalui proses ini, Anda bisa melihat 

berbagai kesalahan yang telah dilakukan, sehingga pemahaman konsep 

bisa lebih optimal. 

5) Menyimpulkan atau mengelaborasi pengetahuan merupakan tahap dari 

Expand. Selanjutnya peserta didik akan bersemangat untuk melaksanakan 

proyek yang ditugaskan oleh pendidik. Berdasarkan kurikulum 2013, perlu 

adanya penekanan pada pembelajaran saat merumuskan proyek agar 

pendidik dapat lebih memahami materi yang diajarkan. 

6) Review atau mengulang kembali, pada tahap ini pendidik dan peserta didik 

bersama-sama menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

c. Kelebihan dan Kelemahan MURDER 

     Berikut kelebihan model pembelajaran MURDER, yaitu: 

a) Menciptakan semangat belajar yang menarik dan berusaha mencapai fokus 

pembelajaran. Mekanisme pembelajaran ini adalah pembelajaran yang 
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berpusat pada peserta didik. Suasana belajar yang baik dipercaya akan 

membangkitkan keinginan peserta didik untuk belajar dan menciptakan 

energi bagi aktivitas dan kreativitas peserta didik. 

b) Peserta didik memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam strategi pembelajaran ini, 

peserta didik harus menggunakan semua sumber kegiatan belajar. 

c) Keaktifan peserta didik sangat diperlukan untuk mencapai hasil belajar 

yang terbaik. Peserta didik dituntut untuk sangat terlibat dalam 

pembelajaran. Partisipasi peserta didik sangat penting, sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran
30

 

     Adapun juga kelemahan dari MURDER, yaitu: 

a) Dengan adanya pengulangan langkah-langkah dalam proses pembelajaran, 

waktu yang dibutuhkan peserta didik relatif lama. 

b) Peserta didik dituntut memiliki pemahaman yang kuat agar dapat 

menjelaskan kepada pasangannya. 

c) Dan pendidik harus bekerja keras agar peserta didik merasakan emosi 

dalam suasana pembelajaran.
31

 

     Untuk mengatasi kelemahan diatas, peran pendidik sangat penting dalam 

proses pembelajaran menggunakan strategi ini, pendidik harus 

memaksimalkan waktu saat proses pembelajaran berlangsung agar dalam 

langkah pengulangan atau recall tidak memerlukan waktu yang relatif lama 

oleh peserta didik. Penjelasan materi dari pendidik juga sangat mempengaruhi 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan, cara 

menyampaian dan bahasa yang digunakan pendidik yang mudah dipahami 

membuat peserta didik menjadi paham dan memiliki pemahaman yang kuat di 

ingatan sehingga saat peserta didik akan menjelaskan kepada pasangannya 

dapat menggunakan bahasa yang mudah dari pemahaman yang didapatnya. 

Untuk meningkatkan suasana belajar atau mood peserta didik, pendidik juga 

harus melihat keadaan kelas dan mengelolah keadaan kelas agar kondusif 

sehingga pada proses pembelajaran peserta didik, memiliki mood yang baik 

dan proses pembelajaran menjadi lancar. 

                                                             
30Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013). 

31Susanto. 
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3. Model Pembelajaran (Cooperative Integrated Reading And Composition) 

dengan Strategi MURDER 

1) Pengertian Model Pembelajaran CIRC dengan Strategi MURDER 

     Model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) merupakan suatu proses pembelajaran yang terdiri dari 

kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-6 orang dengan karakter yang berbeda, 

untuk melatih kemampuan pemahaman peserta didik secara terpadu antara 

membaca dan menemukan ide pokok suatu bacaan tertentu dan memberikan 

tanggapan terhadap bacaan secara tertulis, serta merangkum unsure-unsur 

utama dari bacaan. Model pembelajaran CIRC dengan strategi MURDER 

merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik berpikir  dalam 

memahami materi yang diajarkan oleh pendidik dengan sederhana dan tidak 

rumit. 

 

2) Langkah-langkah Model CIRC (Cooperative Integrated Reading And 

Composition) dengan Strategi MURDER 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran CIRC dengan strategi MURDER 

 

     Dari langkah-langkah model pembelajaran  CIRC (Cooperative Integrated 

Reading And Composition) dengan strategi MURDER diatas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Pertama pendidik membentuk kelompok yang masing-masing 

terdiri dari 4-6 peserta didik, dengan strategi MURDER dibagian (Mood) 

sebagai panduan, pastikan bahwa anggota kelompok harus mempersiapkan 

pembelajaran mereka sendiri dan membekali mereka dengan hati yang positif, 

sementara pendidik harus berusaha untuk membuat peserta didik dalam 

lingkungan belajar yang nyaman. Kedua pendidik memberikan materi 

berdasarkan topik pembelajaran dan mengarahkan anggota kelompok untuk 

mencermati poin permasalahan atau bahan pelajaran yang tidak dipahami 

sesuai dengan poin Understand pada strategi MURDER. Ketiga peserta didik 

bekerjasama saling membancakan dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada lembar kertas 

dengan kata-kata peserta didik.Langkah ini merupakan langkah pengulangan 

bahan ajar (Recall) Keempat peserta didik mempresentasikan atau 

membacakan hasil diskusi kelompok. Pendidik melakukan penelaahan atau 

(Digest ) kepada peserta didik agar tahu materi mana yang tidak dimengerti 

dan dapat didiskusikan dengan pendidik dan teman kelompok lainnya. Kelima 

pendidik memberi pengembangan (Expand) berupa contoh atau aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari, dari materi yang sudah dibaca. Keenam pendidik dan 

peserta didik tersebut berkesimpulan untuk memperoleh struktur pengetahuan 

baru, yang merupakan hasil refleksi dari pengetahuan sebelumnya (Review). 

 

4. Koneksi Matematis 

     Koneksi dengan kata lain dapat diartikan sebagai keterkaitan, dalam hal ini 

koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan anatara konsep-konsep 

matematika secara internal yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri 

ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang ilmu lain, 

baik studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari.
32

 

                                                             
32Hafiziani Eka Putri et al., Kemampuan-Kemampuan Matematis Dan Pengembangan Instrumennya 

(Sumedang: UPI Sumedang Press, 2020). 
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     Pengertian dari koneksi matematis menurut Haety yaitu keterampilan berpikir 

tingkat tinggi yang menghubungkan berbagai konsep dalam matematika (termasuk 

hubungan internal dan eksternal yang berkaitan dengan matematika itu sendiri, 

yaitu hubungan dengan bidang matematika lainnya dalam kehidupan sehari-hari).
33

 

     Salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik yaitu kemampuan 

koneksi matematis.Menurut Maisyarah & Surya, koneksi matematis adalah 

keterkaitan antara situasi, masalah dan ide matematika, serta integrasi pengetahuan 

yang diperoleh dari penyelesaian satu masalah dengan masalah lainnya.
34

 

   Kemampuan koneksi merupakan kemampuan untuk menjalin hubungan antara 

konsep matematika dan antara konsep dan konsep matematika di bidang lain dan 

kehidupan sehari-hari. Peserta didik dengan kemampuan koneksi dicirikan dengan 

memenuhi standar proses koneksi, yaitu peserta didik dapat: (1) mengenali dan 

menggunakan keterkaitan dengan konsep matematika saat ini; (2) memahami 

bagaimana konsep matematika terkait dan terkait satu sama lain untuk 

menghasilkan konsep umum yang koheren; (3) menerapkan dan mengenali ilmu 

matematika dalam lingkungan di luar matematika.
35

 

     Penulis dapat menyimpulkan pengertian dari kemampuan koneksi matematis 

melalui pemahaman yang telah dibahas diatas. Kemampuan koneksi matematis 

merupakan kemampuan untuk konteks matematika, kemampuan ini juga 

merupakan kemampuan peserta didik dalam mengasosiasikan dan memahami ide 

dalam matematika yang berupa konsep, peristiwa, kemampuan, maupun kondisi 

lain dalam lingkungan kehidupan, sebagaimana ide-ide matematika yang saling 

terkait dan saling terikat. 

 

5. Indikator Koneksi Matematis 

Menurut (NCTM, 2000), ―mathematical connections in the rich interplay among 

mathematical topics, in contexts that relate mathematics to other subjects, and in 

                                                             
33Anis Fitriatun Ni‘mah et al., ―Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Peserta pendidik Kelas IX 

A MTs Negeri 1 Jember Subpokok Bahasan Kubus Dan Balok‖, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 30 

34Atika Nurafni and Heni Pujiastuti, ―Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau Dari Self 

Confidence Peserta pendidik : Studi Kasus Di SMKN 4 Pandeglang‖, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 28 

35Ika Ujiana Sugianto, ―Koneksi Matematis Pada Pembelajaran Matematika,‖ Square: Journal of 

Mathematics and Mathematics Education 2, no. 1 (2020): h. 82-83. 
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their own interests and experience‖. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator 

koneksi matematis terbagi tiga, yaitu: 

1) koneksi antar topik dalam matematika;  

2) koneksi matematika dengan bidang studi lain; dan  

3) koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari.
36

 

     Menurut Sumarmo indikator koneksi matematis sebagai berikut: 

1) menemukan hubungan antar konsep, prosedur, dan topik pelajaran matematika;  

2) mencari hubungan antara topik pelajaran matematika dengan topik pelajaran 

bidang studi  lain ;  

3) menentukan representasi ekuivalen suatu konsep matematika
37

 

     Hendriana dkk, merangkum indikator koneksi matematis dalam tiga komponen 

besar, yaitu : 

1) Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide dalam matematika 

2) Memahami keterkaitan pemikiran matematika dan pembentukan pemikiran 

matematika baru lainnya menghasilkan hubungan yang komprehensif.  

3) Mengenali dan menerapkan satu jenis konten matematika ke konten 

matematika dan lingkungan lainnya.
38

 

     Dari penjelasan diatas dapat diindikasikan terdapat tiga aspek dalam koneksi 

matematis yaitu: 

1) Aspek koneksi antar topik dalam matematika  

2) Aspek koneksi antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain  

3) Aspek koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata 

peserta didik. 

     Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan tiga indikator koneksi 

matematis berdasarkan NCTM yang telah dipaparkan di atas, karena ketiga aspek 

tersebut memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan lebih dalam, dan peserta didik dapat menjalin hubungan antara topik 

                                                             
36Putri et al., Kemampuan-Kemampuan Matematis Dan Pengembangan Instrumennya, h.9. 
37Roslian Lubis, ―Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Peserta pendidik Melalui Pendekatan 

Open-Ended Pada Peserta pendidik Sekolah Menengah Pertama‖, Vol. 4 No. 2 (2019), h. 123 

38Abdurrahman Ansori and Yunio Hindriyanto, ―Analisis Kemampuan Koneksi Ditinjau Berdasar 

Pada Kemampuan Resiliensi Matematis,‖ Jurnal Kajian Pendidikan Matematika 5, no. 2 (2020): h. 254. 
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matematika dan menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lain, serta 

peserta didik dapat menghubungkan atau menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

6. Self Confidence 

     Terjemahan Self Confidence menurut Cambridge Dictionaries Online yaitu 

kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang dapat 

menyelesaikan masalah dengan kondisi terbaiknya dan dapat memberikan 

kesenangan bagi orang lain.
39

 Menurut James self confidence adalah tingkat 

kepercayaan pada kemampuan penilaian diri dan sejauh mana dapat merasakan 

nilai kesuksesan.
40

 

     Hakim mengutarakan bahwa self confidence adalah kepercayaan pada berbagai 

bakat seseorang, dan keyakinan ini dapat memungkinkan seseorang mencapai 

berbagai tujuan dalam hidupnya.
41

 Lauster mendefinisikan Self confidence 

merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan atau kemampuan 

individu sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai 

dengan kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.
42

 

     Menurut Lauster aspek-aspek kepercayaan diri (self confidence) yaitu sebagai 

berikut:
43

 

1) Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya 

dan mampu melakukan sesuatu dengan percaya diri. 

                                                             
39Nur Ghufron and Rini Risnawati, Teori-Teori Psikologi (Yogyakarta: ar-Ruzzz Media, 2017), h. 

34. 

40Sutihat Sutihat et al., ―Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Peningkatan Self-

Confidence Peserta pendidik Ditinjau Dari Gaya Kognitif‖, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 50. 

41Retno Iisroviatiningrum and Suyanto, ―Pengaruh Practice Based Simulation Model Terhadap Self 

Confidence Di Nursing Skill Laboratory FIK Uniisula Semarang The Influence Of Practice Based 

Simulation Model To Self Confidence In Nursing Skill Laboratory Fik Uniisula Semarang,‖ Uniisula 
Press, no. 2010 (2017): h. 104. 

42Astri Pratiwi et al., ―Pengaruh Model Flipped Classroom Terhadap Self-Confidence Dan Hasil 

Belajar Peserta pendidik Sman 8 Pontianak‖, Vol. 6 No. 11 (2017), h. 1. 

43Ghufron and Risnawati, Teori-Teori Psikologi, h. 35-36. 
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2) Optimis 

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan 

kemampuannya. 

3) Objektif 

Orang yang memandang permasalah atau sesuatu sesuai dengan kebenaran 

yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya 

sendiri. 

4) Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab adalah kesedihan orang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 

5) Rasional dan realistis 

Rasional dan realistis adalah menggunakan pemikiran yang masuk akal 

dan realistis untuk menganalisis masalah, benda, dan peristiwa. 

     Adapun indikator self confidence yang diungkapkan oleh Tamsil diantaranya: 

1) Percaya pada kemampuan diri sendiri. 

2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. 

3) Menghargai diri dan usaha sendiri. 

4) Bersemangat ketika mengemukakan pendapat dalam diskusi. 

5) Berani menghadapi tantangan. 
44

 

     Adapun indikator Self Confidence menurut Lestari yaitu:
 

1) Percaya kemampuan diri sendiri 

Keyakinan seseorang terhadap segala aspek dirinya, dan keyakinan ini 

membuatnya menjadi penuh percaya diri dalam mencapai tujuan hidupnya 

dengan kemampuan diri sendiri. 

2) Pengambilan keputusan yang diputuskan secara mandiri  

                                                             
44Sutihat, Nindiasari, and Syamsuri, ―Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Peningkatan 

Self-Confidence Peserta didik Ditinjau Dari Gaya Kognitif,‖ 

h. 53. 
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Seseorang berani mengambil keputusan secara mandiri, tidak terpengaruh oleh 

lingkungan, tidak bergantung pada orang lain, dapat dengan bebas 

menyesuaikan kebutuhannya sendiri, dan memiliki kebebasan bertindak. 

3) Mempunyai konsep positif di dalam diri 

Konsep diri adalah salah satu hal yang penting dalam interaksi, seseorang yang 

memiliki konsep diri yang positif akan mampu menghadapi masalah subjektif 

ketika menghadapi masalah objektif. 

4) Memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat  

Berani menyampaikan pendapat ialah salah satu keberanian seseorang dalam 

mengutarakan pendapat dan pemikirannya.
45

 

     Dari beberapa pengertian Self-Confidence yang sudah dijelaskan diatas, maka 

penulis menggunakan indikator Self-Confidence sebagai berikut percaya 

kemampuan diri sendiri, pengambilan keputusan yang diputuskan secara mandiri, 

mempunyai konsep positif di dalam diri, dan memiliki keberanian dalam 

menyampaikan pendapat. 

 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Confidence 

     Beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri (Self Confidence) 

sebagai berikut:
46

 

1) Konsep diri 

Menurut Anthony salah satu pembentukan rasa percaya diri seseorang dimulai 

dari perkembangan konsep dirinya yang didapat melalui interaksi dalam 

kelompok. 

2) Harga diri 

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. Harga 

diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Tingkat harga diri 

seseorang akanmempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. 

3) Pengalaman 

                                                             
45Kurnia Eka L Mokhammad Ridwan Y, Penulisan Pendidikan Matematika (Bandung: Refika 

Aditama, 2015), h. 95. 

46Ghufron and Risnawati, Teori-Teori Psikologi, h. 37-38. 
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Pengalaman adalah salah satu faktor kepercayaan diri.Selain itu pengalaman 

juga bisa menjadi salah satu faktor penurunan rasa percaya diri. 

4) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri 

seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih rendah akan membuat orang yang 

bergantung pada dan di bawah kekuatan orang lain lebih pintar darinya. 

Sebaliknya, orang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki rasa percaya diri 

yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. 

Dari faktor-faktor tersebut dapat dilihat tingkatan kepercayaan diri menurut 

Madya, yakni: 

1) Sangat percaya diri 

Merupakan rasa kepercayaan diri yang dimiliki berlebihan, yang menganggap 

bahwa dirinya mampu mengatasi masalah sesulit dan serumit apapun. Bahkan 

ia akan merasa bahwa dirinya mampu dan bisa mengatasinya walaupun orang 

lain tidak mampu. 

2) Cukup percaya diri 

Ialah sebuah rasa yakin akan diri sendiri bisa menghadapi sesuatu situasi, bisa 

mencapai apa yang diinginkan, yang direncanakan dan diusahakannyadengan 

mempertimbangkan akal dan kemampuan yang dimilikinya. 

3) Kurang percaya diri 

Ialah suatu rasa ragu yang dirasakan pada diri tatkala menghadapi keadaan 

tertentu, yang mungkin jika diperbolehkan untuk memilih maka akan memilih 

untuk menghindar dari sesuatu yang penuh tantangan dan rintangan. 

4) Rendah diri 

Merupakan sebuah rasa yakin bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan 

apapun yang berharga dan berarti, hal ini biasanya disebabkan oleh 

kekurangan dalam hal psikologis atau kondisi jasmani yang kurang sempurna. 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dalam penulisan.
47

 

Kebenaran hipotesis harus dibuktikan karena masih dalam bentuk teoritis dan bukan 

                                                             
47Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 159. 



31 

 

 
 

bentuk faktual. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir, 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Teoritis 

a. Terdapat perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langsung (direct instruction)  terhadap koneksi matematis dan 

self confidence  peserta didik. 

b. Terdapat perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran CIRC (Cooperative 

Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langsung (direct instruction)  terhadap koneksi matematis 

peserta didik. 

c. Terdapat perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran CIRC (Cooperative 

Intergrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER dan model 

pembelajaran langgung (direct instruction)  terhadap self confidence peserta 

didik. 

2. Hipotesis Statistik 

a. 𝐻0∶𝜇1 = 𝜇2 { Tidak perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) strategi MURDER dan 

model pembelajaran langsung (direct instruction)  terhadap koneksi matematis 

danself confidence  peserta didik} 

𝐻1∶𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗, untuk 𝑖 ≠ { Terdapat perbedaan pengaruh antara model 

Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) 

dengan strategi MURDER dan model pembelajaran langsung (direct 

instruction)  terhadap koneksi matematis dan self confidence  peserta didik } 

b. 𝐻0∶𝜇1 = 𝜇2 { Tidak terdapat  perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran 

CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan strategi dan 

model pembelajaran langsung (direct instruction)  terhadap koneksi matematis 

peserta didik } 

𝐻1∶𝜇𝑖≠ 𝜇𝑗, untuk 𝑖 ≠ { Terdapat perbedaan pengaruh antara model 

Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) 

dengan strategi MURDER dan model pembelajaran langsung (direct 

instruction)  terhadap koneksi matematis peserta didik } 

c. 𝐻0∶𝜇1 = 𝜇2 { Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara model Pembelajaran 

CIRC (Cooperative Intergrated Reading And Composition) dengan strategi 
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MURDER dan model pembelajaran langgung (direct instruction)  terhadap 

self confidence peserta didik} 

𝐻1∶𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗, untuk 𝑖 ≠ { Terdapat perbedaan pengaruh antara model 

Pembelajaran CIRC (Cooperative Intergrated Reading And Composition) 

strategi MURDER dan model pembelajaran langgung (direct instruction)  

terhadap self confidence peserta didik} 

 

C. Kerangka Berpikir 

     Kerangka berpikir adalah model konseptual dari hubungan antara teori dan berbagai 

faktor, yang diidentifikasi sebagai isu penting.
48

 Kerangka berpikir yang baik 

menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka berpikir 

dalam penulisan ini akan menjelaskan pengaruh model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading and Composition) dengan strategi MURDER 

terhadap kemampuan koneksi matematis dan self confidence. 

  

                                                             
48Sugiono, h. 60. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan gambar diatas, maka akan diukur koneksi matematis dan self 

confidence peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER. 

Selain itu akan dilihat adakah pengaruh menggunakan model pembelajaran CIRC 

(Cooperative Integrated Reading And Composition) dengan strategi MURDER 

dibandingkan menggunakan model pembelajaran langsung.  

  

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran CIRC 

dengan Strategi MURDER 

Model Pembelajaran 

Langsung  

Koneksi Matematis dan Self 

Confidence Peserta didik 
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