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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki peranan penting bagi 

kemajuan peradaban manusia. Pentingnya matematika dapat dilihat dari aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari dan perannya dalam teknologi. Tidak ada subjek 

yang membentuk sebuah kekuatan yang kuat di antara berbagai cabang ilmu 

pengetahuan dari matematika dan tanpa itu pengetahuan ilmu sering tetap dangkal 

(Moyer, 2001). Matematika dapat memungkinkan siswa mencapai pemahaman 

yang lebih dalam tentang konsep ilmu dengan meyediakan cara untuk mengukur 

dan menjelaskan hubungan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah 

bagian dari kehidupan dan tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak dapat berfungsi 

(Nabie, 2002). Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh 

karena itu logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Pada hakekatnya, 

berpikir matematik itu dilandasi oleh kesepakatan-keseoakatan aksioma (Hudojo, 

2005). 

Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya diarahkan pada 

peningkatan kemampuan siswa dalam berhitung, tetapi juga diarahkan kepada 

peningkatan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah (problem solving), 

baik masalah matematika maupun masalah lain yang secara konstektual 

menggunakan matematika untuk memecahkannya. Mata pelajaran matematika 

diantaranya bertujuan untuk agar para peserta didik memiliki kemampuan 

pemahaman konsep, penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan 

gagasan, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

(BSNP, 2006). 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu 

siswa melakukan kegiatan belajar dengan tujuan terwujudnya efisiensi dan 

efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik (Isjoni, 2009). Pada 

proses pembelajaran tersebut, guru memegang peranan penting. Peran guru adalah 

sebagai sumber belajar, pengelola, demonstrator, pembimbing dan evaluator. 

Guru tidak hanya memberikan ilmu yang matang langsung kepada siswa, namun 

guru membimbing siswa tersebut mengenal konsep pengetahuan yang akan 
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diterimanya, kemudian diarahkan ke pembahasan ilmu tersebut. Guru juga 

merupakan kreator proses pembelajaran, yang artinya seorang guru dituntut harus 

mampu mengembangkan suasana kelas bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang 

menarik dan mampu mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam memilih 

dan menggunakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 22 April 2016 

melalui wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 7 Pati bahwa masih 

banyak permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar matematika di kelas. 

Sebagian besar siswa beranggapan matematika itu sulit, sehingga kurang tertarik 

untuk belajar dan juga dalam pembelajaran matematika siswa yang aktif dalam 

bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru  didalam kelas hanya bebarapa 

anak saja. Apalagi guru lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi kepada siswanya. Dengan demikian siswa merasa bosan 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Siswa cenderung tidak 

memperdulikan dan ramai sendiri, sehingga siswa kurang mempunyai rasa 

tanggungjawab dan menyebabkan hasil belajar siswa kurang memuaskan yang 

ditunjang dengan nilai ulangan harian sebagian besar siswa kurang dari KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan yaitu 75. 

Penggunaan metode pembelajaran yang variatif dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang sering terjadi didalam kelas, seperti rendahnya 

aktifitas siswa, motivasi belajar siswa maupun prestasi belajar siswa. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, maka model mengajar harus diusahakan yang tepat, 

efisien dan seefektif mungkin (Slameto, 2010).  

Pada pembelajaran kooperatif, siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi sesial dengan temannya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, sementara guru merupakan motivator dan fasilitator aktifitas siswa. 

Suprijono (2009) mendefinisikan model pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Tujuan metode pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan yang 

dikemukakan oleh Ibrahim, dkk (2000) sebagai berikut : (1) Meskipun 
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pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model 

ini juga unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep yang sulit. (2) 

Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas 

sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan 

peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja 

saling tergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui penggunaan 

struktur penghargaan kooperatif belajar untuk menghargai satu sama lain. (3) 

Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Dalam pembelajaran kooperatif ini, terdapat beberapa tipe yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar, dalam hal ini penulis memilih untuk 

menggunakan metode Course Revie Horay. Alasan peneliti menggunakan tipe 

Course Review Horay adalah karena Course Review Horay tidak hanya 

menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik tetapi Course 

Review Horay juga sebagai salah satu proses learning to know, learning to do, 

and learning to live together untuk mendorong tercipanya makna belajar bagi 

peserta didik karena setiap kelompok yang dapat menjawab dengan benar maka 

diwajibkan berteriak “Horay” atau degan menyuarakan yel-yel kelompok 

(Suprijono, 2012). Course Review Horay juga merupakan tipe model 

pembelajaran kooperatif yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah 

dan menyenangkan dengan pengujian pemahaman (Ernawati, 2009). 

Pembelajaran melalui tipe ini dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan 

penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di 

antara semua siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan 

mengembangkan keterampilan bekerjasama antar kelompok. Kondisi seperti ini 

akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk membantu siswa yang 

kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep pada matematika, pada akhirnya 

setiap siswa dalam kelas dapat mencapai hasil belajar yang maksimal (Latifa, 

2009). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009). Dimyati dan Mudjiono 

(2006) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 
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belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

pengajaran dari puncak proses belajar. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti mencoba melakukan penilitian 

dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Kooperatif  Berbantuan Course Review 

Horay dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 7 Pati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kooperatif  berbantuan Course 

Review Horay ? 

b. Apa hasil belajar siswa dalam belajar matematika menggunakan 

pembelajaran kooperatif berbantuan Course Review Horay ?  

c. Apa respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif berbantuan Course 

Review Horay ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 7 Pati. 

b. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 7 Pati dalam meningkatkan hasil belajar. 

c. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

berbantuan Course Review Horay. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dikaji dan diharapkan 

dapat tercapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya batasan masalah. Ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah “pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

Course Review Horay dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di SMP 
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Negeri 7 Pati pada pembelajaran matematika pokok bahasan persamaan garis 

lurus”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian tujuan pendidikan, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi guru, guru mempunyai wawasan baru terhadap tipe-tipe model 

pembelajaran kooperatif. Dengan sistem pembelajaran yang beragam maka 

mengajar menjadi sesuatu yang menarik dan menantang, serta kegiatan 

belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

b. Bagi siswa, akan menguntungkan dengan adanya penelitian ini karena 

siswa dapat mengenal tipe-tipe pada model pembelajaran kooperatif yang 

lebih kreatif, inovatif dan aktif, dampaknya dapat mengubah pandangan 

siswa terhadap pembelajaran matematika itu sulit, tidak menyenangkan 

menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan lebih mudah dipelajari. 

c. Bagi peneliti, untuk memberi masukan dan wawasan dalam penerapan 

model pembelajaran tipe course review horay yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, sebagai persiapan diri menjadi calon pendidik yang 

akan masuk ke dunia pendidikan. 

1.6 Penegasan Istilah 

Guna memberikan titik fokus pada penelitian ini, maka akan diuraikan 

beberapa definisi yang digunakan pada penelitian ini. 

a. Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang dimaksud peneliti merupakan kesesuaian standar atau 

taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Keefektifan 

Keefektifan yang dimaksud adalah keberhasilan pada suatu pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, adanya peningkatan hasil 

belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif  berbantuan 

Course Review Horay. 


