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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

potensi yang sejak lahir atau bakat yang baru dibentuk. Kegiatan belajar dapat 

berlangsung dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, di sekolah dan di 

masyarakat. Belajar yang diajarkan di sekolah sifatnya formal, dalam artian semua 

komponen yang terlibat direncanakan secara sistematis. Pada hakekatnya, belajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu. Menurut Sukmadinata (2005), 

sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. 

Hamalik (2001) mendefinisikan bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. 

Sedangkan menurut  Slameto (2003) mendefinisikan bahwa belajar 

sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Slameto (2003) juga 

menyebutkan perubahan yang terjadi karena proses belajar mempunyai ciri-ciri: a) 

Perubahan yang terjadi  secara sadar, b) Perubahan bersifat kontinu dan 

fungsional, c) Perubahan bersifat aktif dan positif, d) Perubahan bukan bersifat 

sementara, e) Perubahan memiliki tujuan dan terarah, f) Perubahan mencakup 

seluruh aspek tingkah laku. 

Bruner (dalam Dahar, 2002) menyebutkan bahwa hal yang terpenting 

dalam belajar adalah cara bagaimana orang memilih, mempertahankan dan 

mentransformasikan informasi secara aktif. Bruner juga memusatkan perhatiaanya 

pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya 

dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi yang diskret itu 

mencapai pemahaman yang mampu memberikan hasil. 
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Gagne (dalam Huda, 2013) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses 

modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan 

levelnya, maksudnya pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sabri (2005) mengemukakan bahwa pembelajaran  

merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan untuk menuju arah yang lebih 

baik pada suatu lingkungan belajar. Mengingat kedudukan siswa sebagai subjek 

sekaligus objek dalam pembelajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Suprijono (2009) berpendapat bahwa pembelajaran berbasis 

kontruktivisme merupakan proses mengartikulasi ide, pikiran, dan solusi. 

Pembelajaran kontruktivisme menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam 

belajar, artinya keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi siswa 

dalam mencari pemahaman. 

Secara khusus pembelajaran mempunyai makna : a) pembelajaran adalah 

usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga 

siswa lebih mudah mengorganisasikannya (mengakuinya) menjadi suatu pola 

bermakna, b) kognitif pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami (Sardiman, 2003).  

Dilihat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting 

dalam belajar. Pertama, belajar berlangsung melalui pengalaman sendiri, bersama 

guru atau teman, maupun menggunakan buku atau internet, dan lain sebagainya. 

Kedua, melalui proses belajar tersebut terjadi perubahan-perubahan dalam setiap 

aspek kepribadian, perubahan yang lebih baik, lebih berkualitas agar mendapatkan 

hasil yang baik. Sedangkan pembelajaran mempunyai tujuan agar siswa dapat 

mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

proses pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan etimologis (Suherman, 2001), perkataan matematika berarti 

“ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar”. Hal ini dimaksudkan bukan 

berarti ilmu lain diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika 
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lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen disamping penalaran, akan 

tetapi didalam matematika lebih menekankan ativitas dalam dunia rasio 

(penalaran), sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau 

eksperimen disamping penalaran. Matematika tumbuh dan berkembang karena 

proses berfikir, oleh karena itu logika adalah dasar untuk terbentuknya 

matematika. Pada hakekatnya, berpikir matematik itu dilandaskan oleh 

kesepakatan-kesepakatanyang disebut aksioma (Hudojo, 2005). 

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan pendidikan yang 

menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan (Soedjadi, 2000). 

Menurut Erman Suherman (2001) tujuan pembelajaran matematika di 

Sekolah Menengah Pertama adalah : 

a) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan didalam 

kehidupan yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien, 

b) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan, 

c) Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan 

matematika, 

d) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke 

pendidikan menengah, 

e) Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dari perluasan 

matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, 

f) Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, 

cermat dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika. 

Dari berbagai pendapat diatas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan kegiatan mental yang tinggi, harus dilakukan secara 

berurutan, setapak demi setapak, kontinue, menggunakan pengalaman belajar 

sebelumnya, lebih mengutamakan pengertian daripada hafalan dan harus 

membangun sendiri pengetahuannya melalui kegiatan aktif dalam belajar. 
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2.2 Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (2005) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada 

berbagai macam metode pengajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk 

menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Adapun alasan yang mendukung 

dalam penggunaan pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2005) adalah sebagai 

berikut : a)  Untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga akibat-

akibat lainnya yang dapat mengembangkan hubungan antar-kelompok, 

penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, dan 

meningkatkan rasa harga diri, b) Tumbuhnya kesedaran bahwa para siswa perlu 

belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikan serta 

mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan siswa, c) Serta mengembangkan 

hubungan antar siswa dari latarbelakang etnik yang berbeda dan antara siswa-

siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan teman sekelas. 

Anieta Lie (dalam Isjoni, 2009) menyebutkan bahwa pembelajaran 

kooperatif  dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa 

lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, pembelajaran 

kooperatif hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim 

yang didalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudaah 

ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang 

saja. 

Dengan sistem penilaian yang dilakukan terhadap kelompok yaitu setiap 

kelompok akan mendapat reward (penghargaan) jika kelompok mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, pentingnyatujuan 

kelompok dan tanggungjawab individu adalah dalam memberikan insentif kepada 

siswa untuk saling membantu sama lain dan saling mendorong untuk melakukan 

usaha yang maksimal. Jika anggota kelompok mereka berhasil maka salah satu 

anggota kelompoknya harus mengajari anggota kelompoknya (Slavin, 

2005).Keterlibatan dengan oranglain membuka kesempatan bagi peserta didik 

untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman siswa saat siswa bertemu 

dengan pemikiran orang lain dan saat siswa berpartisipasi dalam pencarian 

pemahaman bersama (Suprijono, 2009). 
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Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (2009) adalah : a) Setiap 

anggota memiliki peran, b) Terjalin hubungan interaksi langsung diantara siswa, 

c) Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas belajarnya dan juga teman-

teman sekelompoknya, d)Guru membantu membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan e) Guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa 

keterampilan kerjasama (kooperatif) dan kolaborasi. Keterampilan kooperatif 

berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja 

dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antar anggota kelompok. Menurut 

Isjoni (2009) tujuan utama model pembelajaran kooperatif adalah agar peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara 

saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. 

Sesuai dengan penjabaran diatas, pembelajaran ini dikatakan efektif 

apabila setiap individu dalam kelompok mempunyai rasa tanggungjawab terhadap 

kelompoknya, semua anggota berperan aktif dan saling berinteraksi satu dengan 

yang lain, serta mempunyai jiwa tolong-menolong dan mampu bekerja samabaik 

dalam memahami suatu materi maupun dalam menyelesaikan masalah kelompok 

yang bertujuan agar mencapai keberhasilan bersama yang optimal dalam 

kelompok (Isjoni, 2009). 

Pembelajarankooperatifmerupakansalahsatupembelajaranberbasiskontrukti

visme. Adapun langkah-langkah implikasi kontruktivisme dalam pembelajaran 

kooperatif menurut Suprijono (2009) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1: Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

No. Prosedur Pembelajaran Kegiatan yang Dilakukan 

1 Orientasi Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memperhatikan dan mengembangkan motivasi 

terhadap topik pembelajaran. 

2 Elicitasi Guru membantu siswa menggali ide-ide yang 

dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan 

pengetahuan dasar atau ide yang dimiliki. 

3 Restrukturisasi ide Siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara 

menyamakan ide-idenya dengan ide anggota 

kelompoknya atau melalui diskusi dengan 

kelompok lain. 

Diharapkan hal ini dapat membangun ide baru. 

Mengevaluasi ide barunya yang didapat dan jika 

memungkinkan dikaitkan dengan persoalan yang 

baru. 

Dalam hal ini guru berperan memotivasi siswa 

selama menyelesaikan persoalan dalam kelompok. 

4 Aplikasi ide Pengetahuan atau ide yang telah dibentuk siswa 

diaplikasikan  pada bermacam-macam situasi. Hal 

ini membuat pengetahuan yang didapat siswa lebih 

lengkap dan lebih rinci. 

5 Review Siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada 

situasi yang dihadapi sehari-hari. Jika hasil review 

kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal 

yang telah dimiliki, maka akan memunculkan 

kembali ide-ide (elicitasi) pada diri siswa. 

Sumber: Suprijono(2009) 

2.3 Course Review Horay 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah adalah pembelajaran 

kooperatif tipe Course Review Horay. Menurut Poore & Crete (2008), 

“cooperative learning would create an atmosphere that would  encourage 

students to thonl creatively when solving problems as well as increase their 

confidence when solving problems”. Metode pembelajaran ini dicirikan dengan 

struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif atau individu yang dapat 

melahirkan sifat ketergantungan yang positif antar sesama siswa, penerimaan 

terhadap perbedaan individu dan mengembangkan keterampilan bekerjasama 

dengan kelompok (Mahanani, 2013). Pada metodeCourse Review Horay aktifitas 

belajar lebih banyak berpusat pada siswa. Suasana belajar dan interaksi yang 

menyenangkan membuat siswa lebih menikmati pelajaran sehingga siswa tidak 

merasa tegang dan bosan dalam mengikuti pembelajaran matematika.  

Metode Course Review Horay berusaha menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan dalam kartu atau kotak 
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yang dilengkapi nomor. Metode ini juga membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok (Huda, 2013). Metode 

pembelajaran Course Review Horay ini juga merupakan suatu model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mengubah suasana pembelajaran 

di dalam kelas dengan lebih menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih tertarik 

(Mahanani, 2013). Karena dalam metode pembelajaran Course Review Horay ini, 

apabila siswa dapat menjawab secara benar maka siswa tersebut diwajibkan 

meneriakan kata “horay” ataupun yel-yel yang disukai dan telah disepakati oleh 

kelompok maupun individu siswa itu sendiri. Dalam aplikasinya metode 

pembelajaran Course Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk 

belajar keterampilan dan isi akademik.  

Course Review Horay sebagai salah satu proses learning to know, learning 

to do, learning to be and learning to live together untuk mendorong terciptanya 

kebermaknaan belajar bagi peserta didik (Suprijono, 2009). 

Course Review Horay mempunyai tujuan sebagai berikut: a) 

Meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas akademik; b) Siswa 

dapat  belajar aktif; c) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang 

mempunyai berbagai macam perbedaan latarbelakang dan perbedaan cara 

pandang penyelesaian masalah; d) Mengetahui langkah-langkah yang akan 

digunakan guru ketika menggunakan metode pembelajaran Course Review Horay. 

Agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif 

belajar tentu saja diperlukan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu upaya 

kearah itu adalah dengan cara memperhatikan beberapa prinsip penggunaan 

variasi dalam mengajar. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

a. Model pembelajaran CRH sebaiknya digunakan dengan suatu tujuan tertentu 

yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga pembelajaran akan 

sejalan dengan perencanaan awal pembelajaran; 

b. Direncanakan secara baik dan eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran. 

Jadi penggunaan model pembelajaran CRH ini harus benar-benar berstruktur 

dan direncanakan. Karena dalam menggunakan model pembelajaran CRH ini 

memerlukan keluwesan, spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima 

dari siswa. Umpan balik ini ada dua yaitu: 1) Umpan balik tingkah laku yang 
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menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa, 2) Umpan balik informasi 

tentang pengetahuan dan pelajaran. 

Menurut Suprijono (2010) langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan tipe Course Review Horay adalah sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi 

c. Memberikan kesempatan siswa tanya jawab 

d. Untuk menguji pemahaman siswa, siswa diminta membuat kotak 9/16/25 

sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera 

masing-masing siswa 

e. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban didalam kotak 

yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar diisi 

tanda ‘centang’ dan salah diisi tanda ‘silang’ 

f. Siswa yang sudah mendapat tanda ‘centang’ secara vertikal atau horizontal 

atau diagonal maka harus berteriak horay atau yel-yel yang telah disepakati 

g. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang diperoleh 

h. Penutup 

Adapun langkah-langkah yang terkait dengan pembelajaran yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2: Langkah-Langkah Pembelajaran Course Review Horay 

Fase Uraian Kegiatan Guru 

1 Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Guru menyampaikan kompotensi yang ingin dicapai dan memberi 

motivasi kepada siswa 

2 Menyampaikan 

materi 

a. Guru menggali materi yang dimiliki siswa dengan memberi 

permasalahan terkait dengan materi sebelumnya 

b. Guru menyampaikan permasalahan baru terkait materi yang 

akan dipelajari 

c. Menyelesaikan masallah-masalah awal yang diberikan guru 

dapat diselesaikan dengan tanya jawab atau berdiskusi antar 

teman sebangku 

3 Menguji 

pemahaman siswa 

a. Siswa diminta untuk segera membentuk kelompok belajar yang 

beranggotakan 4-5 orang setiap kelompoknya 

b. Siswa membuat 9 kotak dan diberi nomor sesuai dengan 

kesepakatan kelompoknya untuk meletakkan jawaban dari soal 

yang sudah dikerjakan 

c. Guru membacakan soal dan siswa mengerjakan dengan 

kelompoknya masing-masing dan meletakkan jawabannya 

didalam kotak sesuai dengan nomor soal yang disebutkan oleh 

guru 

d. Guru memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan soal-

soal serta memberikan bantuan kepada siswa jika mengalami 

kesulitan 

4 Menghitung nilai 

siswa dan 

memberikan 

penghargaan 

a. Guru meminta kelompok yang menjawab benar untuk memberi 

tanda (√) pada kotak nomor soal yang terkait 

b. Menghitung nilai siswa dari banyaknya tanda (√) 

c. Meminta kelompok yang mendapat tanda (√) pada kotak 

jawaban secara vertikal atau horizontal atau diagonal untuk 

berteriak horay bersama-sama 

d. Memberi semangat pada kelompok yang belum maksimal 

dalam menjawab soal 

5 Penutup a. Guru bersama-sama dengan siswa merevisi jawaban siswa jika 

ditemukan kesalahan dan selanjutnya membimbing siswa 

menyimpulkan terkait materi yang sudah dipelajari 

b. Guru  mengingatkan siswa untuk belajar lebih giat dan 

berterimakasih atas partisipasi siswa 

Sumber : Suprijono (2010) 

2.3.1 Kekurangan dan Kelebihan Course Review Horay 

Dalam setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan ataupun 

kelebihannya masing-masing. 

Kelebihan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) : 

a. Pembelajaran lebih menarik; 

Artinya, dengan menggunakan model pembelajaran CRH siswa akan 

lebih bersemangat dalam menerima materi yang akan disampaikan 

oleh guru karena banyak diselingi dengan games ataupun simulasi 

lainnya. 

b. Mendorong siswa untuk dapat terjun kedalam situasi pembelajaran; 
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Artinya, pembelajaran tidak monoton karena diselingi dengan hiburan 

atau game, dengan begitu siswa tidak akan merasakan jenuh yang bisa 

menjadikannya tidak berkonsentrasi terhadap apa yang dijelaskan oleh 

guru. 

c. Siswa lebih semangat belajar karena suasana belajar lebih 

menyenangkan; 

Artinya, kebanyakan dari siswa mudah merasakan jenuh apabila 

metode yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah. Oleh 

karena itu, dengan menggunakan model pembelajaran Course Review 

Horay (CRH) mampu membangkitkan semangat belajar. 

d. Adanya komunikasi dua arah; 

Artinya, siswa dengan guru akan mampu berkomunikasi dengan baik, 

dapat melatih siswa agar dapat berbicara secara kritis, kreatif dan 

inofatif. Sehingga tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan 

semakin banyak terjadi interaksi diantara guru dan siswa. 

Course Review Horay juga memiliki kelemahan, yaitu: 

a. Siswa aktif dan pasif mendapatkan nilai yang disamakan, sehingga 

tidak dapat diketahui tingkat kepahaman materi dari masing-masing 

siswa, 

b. Adanya peluang curang. Keadaan ini disebabkan karena tanda benar 

terhadap soal ditandai sendiri di kotak jawaban siswa, 

c. Dapat mengakibatkan suasana kelas cenderung tidak kondusif. 

Keadaan ini disebabkan karena suara yel-yel horay. 

Adapun cara untuk mengatasi kelemahan (kekurangan) dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay, yaitu : 

a. Di awal pertemuan, guru perlu menyampaikan dengan tegas mengenai 

aturan dan cara dalam mengucapkan yel-yel horay, yaitu tidak boleh 

sampai menimbulkan suasana yang tidak kondusif, apabila siswa 

melanggar, maka akan diberikan punishment (hukuman) berupa 

pengurangan skor/ nilai yang telah diperoleh kelompoknya, 
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b. Di akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi untuk masing-

masing siswa, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman materi 

dari masing-siswa, 

c. Di akhir pembelajaran guru perlu melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap jawaban kelompok dari masing-masing kotak jawaban 

kelompok yang telah disediakan dan apabila terdapat kecurangan, 

maka perlu diberikan punishment (hukuman) berupa pengurangan 

skor/ nilai yang telah diperoleh kelompoknya, sehingga siswa tidak 

akan berani mengulangi perbuatannya. 

2.4 Pembelajaran Persamaan Garis Lurus di SMP 

Pembelajaran ini diawali dengan mengingatkan kembali konsep dan 

pengetahuan dasar fungsi linear 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 dan grafik pada bidang Cartesius 

serta mengingat kembali mengenai persamaan linear  satu variabel. Siswa diminta 

memperhatikan langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus yang 

sudah disediakan guru pada lembar kerja siswa, jika siswa mengalami kesulitan 

maka dapat berdiskusi dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, siswa diberikan 

pemasalahan sederhana dengan gambar guna menimbulkan rasa keingintahuan 

siswa mengenai gradien dari suatu garis lurus. Siswa diharapkan dapat 

mendiskusikan dengan teman sebangkunya untuk mengingat kembali apa itu 

gradien beserta macam-macamnya, seperti: a) gradien suatu garis yang melalui 

titik pusat 𝑂(0,0) dan titik (𝑥, 𝑦), b) gradien garis yang melalui dua titik 

𝑥1, 𝑦1dan 𝑥1, 𝑦2, c) mengenal gradien garis tertentu. Siswa diberikan 

permasalahan baru terkait dengan menentukan persamaan garis lurus jika 

grafiknya tidak diketahui. 

Pembelajaran ini akan mengacu dalam buku “Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII Penerbit Erlangga” dan “Buku BSE, Matematika Konsep 

dan Aplikasinya”. Berikut kajian mengenai persamaan garis lurus : 

a. Definisi persamaan garis lurus 

Secara umum, hubungan nilai 𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑦 yang terletak pada garis lururs 

dapat ditulis 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 = 𝑟 dengan 𝑝, 𝑞, 𝑟, bilangan real dan 𝑝, 𝑞 ≠ 0. 
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Persamaan 𝑦 = 2𝑥 + 5 disebut persamaan garis lurus, karena persamaan 

garis tersebut dapat disajikan sebagai suaut garis lurus dengan 𝑥, 𝑦 variabel 

pada himpunan bilangan tertentu. 

Persamaan dalam bentuk 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 = 𝑟 dengan 𝑝, 𝑞 ≠ 0 dapat ditulis 

menjadi 𝑦 = −
𝑝

𝑞
𝑥 +

𝑟

𝑞
. Jika 

−𝑝

𝑞
 dinyatakan dengan 𝑚 dan 

𝑟

𝑞
 dinyatakan 

dengan 𝑐 maka persamaan garis tersebut dapat dituliskan dalam bentuk 

sebagai berikut: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐; dengan 𝑚, 𝑐 adalah suatu konstanta. 

b. Menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang Cartesius 

Langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐,  

𝑐 ≠ 0 sebagai berikut: 

 Menentukan dua pasangan titik yang memenuhi persamaan garis 

tersebut dengan membuat tabel untuk mencari koordinatnya. 

 Menggambar dua titik tersebut pada bidang Cartesius 

 Menghubungkan dua titik tersebut, sehingga membentuk garis lurus 

yang merupakan grafik persamaan yang dicari 

c. Gradien suatu garis 

Gradien suatu garis adalah kemiringan garis terhadap sumbu 

mendatar.Beberapa gradien garis yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

 Gradien suatu garis yang melalui titik pusat 𝑂(0,0) dan titik (𝑥, 𝑦) 

Gradien suatu garis yang melalui titik pusat 𝑂(0,0) dan sembarang titik 

(𝑥, 𝑦)dapat ditentukan nilainya dengan membandingkan komponen 

𝑦(ordinat) dankomponen 𝑥(absis) dari titik sebarang (𝑥1, 𝑦1) tersebut. 

Gradien suatu garisbiasanya dinotasikan dengan huruf kecil 𝑚. 

𝑚 =
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑦

𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑥
=

𝑦1

𝑥1
 

 Gradien garis yang melalui dua titik (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥1, 𝑦2) 

Diberikan garis 𝑙, pilih dua titik sembarang A(𝑥1, 𝑦1) dan B(𝑥2, 𝑦2) 

pada garis tersebut, maka akan diperoleh gradien garis 𝑙 yang 

ditentukan oleh:𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
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Selisih antara dua bilangan 𝑥1dan𝑥2 dinotasikan dengan ∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

(∆ dibaca 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) 

 Mengenal gradien garis tertentu 

Menentukan gradien garis jika berbentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 

Garis dengan persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 memiliki gradien 𝑚, maka 

ubahlah bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 kedalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 dengan cara 

sebagai berikut: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 

𝑏𝑦 = −𝑎𝑥 + 𝑐 

𝑏 = −
𝑎

𝑏
𝑥 + 𝑐 , koefisien 𝑥 menunjukkan gradien 

gradien garis jika berbentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 adalah –
𝑎

𝑏
 

d. Membuat persamaan garis lurus 

(1) Persamaan garis yang melalui sebuah titik (𝑥1, 𝑦1) dengan gradien 𝑚 

Misalkan suatu garis mempunyai gradien 𝑚 dan melalui sebuah titik 

(𝑥1, 𝑦1). Bentuk persamaan garis tersebut adlah 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. Berikut 

langkah-langkah ntuk menentukan persamaan garis tersebut. 

Substitusi titik (𝑥1, 𝑦1) ke persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑦1 = 𝑚𝑥1 + 𝑐 

𝑐 = 𝑦1 − 𝑚𝑥1 

Substitusi nilai 𝑐 ke persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑦1 − 𝑚𝑥1 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚𝑥 − 𝑚𝑥1 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

Jadi persamaan garis yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan bergradien 𝑚 

adalah 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

(2) Persamaan garis yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan sejajar dengan garis 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
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Gambar 2.1: Dua Garis yang Sejajar 

Gambar 2.1 menunjukkan garis 𝑙 dengan persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

bergradien 𝑚 dan garis 𝑔 sejajar dengan 𝑙. Karena garis 𝑔//𝑙 maka 

𝑚𝑔 = 𝑚2 = 𝑚. 

Garis 𝑔 melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan bergradien 𝑚, sehingga persamaan 

garisnya adalah 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). 

Jadi, persamaan garis yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan sejajar dengan 

garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 adalah 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). 

(3) Persamaan garis yang melalui (𝑥1, 𝑦1) dan tegak lurus dengan garis 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

 

Gambar 2.2: Dua Garis yang Tegak Lurus 

Pada gambar 2.2 tampak bahwa garis 𝑙 memiliki persamaan garis 𝑦 =

𝑚𝑥 + 𝑐 dan bergradien 𝑚. Karena garis 𝑔 melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan 

bergradien −
1

𝑚
, maka persamaan garisnya adalah  

𝑦 − 𝑦1 = −
1

𝑚
(𝑥 − 𝑥1). 

Jadi, persamaan garis yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan tegak lurus 

dengan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 adalah 𝑦 − 𝑦1 = −
1

𝑚
(𝑥 − 𝑥1). 

(4) Persamaan garis yang melalui dua titik sebarang (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2) 
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Persamaan garis melalui dua titik sebarang (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2) 

adalah 𝑦 − 𝑦1 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 

atau dapat dituliskan 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
. 

Materi persamaan garis lurus dalam pembelajaran matematika banyak 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif seperti yang telah dilakukan oleh 

Nurul Afifah (2006) yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif 

Round Table dengan Problem Posing pada materi persamaan garis lurus dikatakan 

aktivitas siswa dari pertemuan I dan II mengalami peningkatan yaitu aktivitas 

menyampaikan ide / pendapat masing-masing sebesar 64,81% dan 70,13%, 

aktivitas kesetaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kelompok berturut- 

turut adalah 67,12% dan 70,82%, aktivitas bertanya berturut-turut sebesar 71,28% 

dan 75,29%, aktivitas keikutsertaan dalam diskusi berturut-turut sebesar 63,88% 

dan 70,13% dan aktivitas melaksanakan round table dengan problem posing 

masing-masing sebesar 88,86% dan 94,40%.Selama pembelajaran berlangsung 

rata-rata prosentase dari pertemuan I dan II untuk aktivitas menyampaikan ide 

atau pendapat,. Aktivitas kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kelompok, aktivitas keikutsertaan dalam diskusi dalam kategori cukup baik dan 

aktivitas bertanya dalam kategori baik. Sedangkan pelaksanakan Round Table 

dengan Problem Posing dalam kategori sangat baik. Dengan pembelajaran 

kooperatif Round Table dengan Problem Posing dikatakan tuntas dalam belajar. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai tes akhir siswa yang menunjukkan 28 siswa tuntas 

dan 8 siswa tidak tuntas. Sedangkan ketuntasan klasikal sebesar 77,77%. Dengan 

demikian bahwa pembelajaran kooperatif Round Table dengan Problem Posing 

aktivitas siswa cukup baik dan mencapai ketuntasan belajar baik individu maupun 

klasikal. 

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Kirana dan Susanah (2013)  yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif tipa Murder pada materi persamaan garis lurus dikatakan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe MURDER pada materi 

persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surabaya tergolong 

aktif dengan jumlah persentase rata-rata seluruh aktivitas siswa selain berperilaku 
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tidak relevan sebesar 97,05%. Selain itu hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

kooperatif tipe Murder pada materi persamaan garis lurus adalah diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 71,47. Dan didukung dengan respons siswa terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe Murderpada materi persamaan garis lurus adalah 

positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya item pernyataan dengan 

kriteria baik 90% dari seluruh item pernyataan. 

Kedua penelitian sebelumnya dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian ini 

dan dapat dijadikan referensi maupun memperluas wawasan peneliti. Dalam 

penelitian ini, diharapkan keefektifan juga dapat tercapai padapembelajaran 

kooperatif berbantuan Course Review Horay. 

2.5 Hasil Belajardan Respon Siswa 

2.5.1 Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2009). Kegiatan 

belajar yang aktif menuntut siswa dalam membentuk pengetahuan mereka sendiri, 

mencari makna atau membandingkannya dengan apa yang mereka ketahui. Dalam 

proses itu maka akan terbentuk ide-ide baru sehingga setelah belajar terjadi 

perubahan konsep yang membuat pikiran mereka berkembang. 

Menurut Bloom (dalam Arifin, 2007) dalam taksonominya, hasil belajar 

dikategorikan dalam tiga domain. Setiap domain disusun menjadi beberapa 

jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang 

kompleks. Adapun domain tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Domain kognitif, kawasan kognitif mengacu pada respon intelektual, seperti 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi,  

b. Domain afektif, mengacu pada respon sikap, seperti kemauan menerima, 

kemauan menjawab atau reaksi, menilai, 

c. Domain psikomotorik, berhubungan dengan keterampilan motorik, 

memanipulasi benda-benda, menghubungkan dan mengamati(perbuatan 

fisik). 

Hasil belajar yang dimaksudkan disini adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki seorang siswa terutama pada kemampuan kognitifnya setelah siswa 

menerima perlakuan dari guru. Hasil belajar menurut Sudjana (2013) merupakan 
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. 

2.5.2 Respon Siswa 

Respon berasal dari kata reponse, yang berarti jawaban,  balasan atau 

tanggapan (reaction). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk 

menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Hal yang 

menunjang dan melatar-belakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi 

dan partisipasi. 

Respon siswa merupakan salah satu indikator keefektifan suatu rancangan 

pembelajaran. Respon siswa dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lainnya. 

Dapat pula dilihat melalui partisipasi dalam suatu aktifitas dan cenderung 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut (Slameto, 2003). 

Dalam proses pembelajaran rangsang yang diberikan kepada siswa dapat berupa 

pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay pada materi persamaan garis 

lurus. Respon yang diteliti tersebut dapat berupa ketertarikan siswa terhadap tipe 

pembelajaran Course Review Horay, kesulitan apa yang dialami oleh siswa 

selama pembelajaran berlangsung serta kemajuan apa yang dicapai setelah 

pembelajaran dilaksanakan. 


