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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya dalam menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, 

pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu 

hambatannya adalah rendahnya mutu pendidikan. 

Dunia pendidikan kita saat ini dihadapkan pada masalah yang lebih 

kompleks di mana sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat 

bertahan, sehingga pendidikan menjadi hal penting bagi setiap orang di dunia. 

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan 

kualitas pendidikan matematika, sebab matematika merupakan hal yang sangat 

strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang berorientasi pada 

peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan mulai dari 

jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Akan tetapi matematika 

sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar untuk dimengerti, sehingga 

berakibat hasil belajar matematika siswa masih rendah. Faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar matematika di antaranya 

adalah motivasi dan pemahaman konsep siswa. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, pembelajaran matematika di kelas 

VIII.B SMP Negeri 2 Sawit ini juga ditemukan keragaman masalah rendahnya 

motivasi dan pemahaman konsep siswa. Rendahnya motivasi siswa meliputi 

kurangnya: 1. antusias siswa dalam proses pembelajaran (20,83%), 2. 

mendengarkan penjelasan guru (45,83%), 3. Menyampaikan pendapat di 

depan kelas (12,5%), sedangkan rendahnya pemahaman konsep siswa meliputi 

kurangnya : 1. menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain (29,17%) 2. 

menanyakan materi yang belum jelas (20,83%), 3. kreativitas dalam 

memanipulasi soal (29,17%) sehingga hal tersebut berakibat pada rendahnya 

hasil belajar siswa (20,83%). 

Rendahnya motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam belajar 

matematika ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembelajaran 

matematika yang tepusat pada guru. Dalam penyampaian materi, guru 

cenderung monoton sehingga siswa kurang tertarik dalam belajar matematika. 

Siswa juga kurang leluasa dalam menyampaikan ide-idenya, kurang rajin 

dalam mengerjakan soal latihan, dan juga takut bertanya kepada guru apabila 

kurang jelas atau tidak paham. 

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di SMP Negeri 2 

Sawit dalam mengatasi permasalahan tersebut seperti melakukan diskusi dan 

tanya jawab. Namun, usaha tersebut belum mampu meningkatkan motivasi 

dan pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika. Dari 

strategi pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan yaitu melalui strategi pembelajaran course review horey. 

Course review horey merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif 

yang bersifat menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkompetisi secara positif, selain itu juga dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, serta membantu siswa untuk mengingat 

konsep yang dipelajari secara mudah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan strategi pembelajaran aktif course 

review horey sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi dan 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan strategi 

pembelajaran aktif course review horey pada siswa kelas VIII.B semester 

gasal tahun pelajaran 2011 / 2012? 
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2. Adakah peningkatan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan 

strategi pembelajaran aktif course review horey pada siswa kelas VIII.B 

semester gasal tahun pelajaran 2011 / 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu alat 

kontrol yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, sehingga penelitian ini dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum, penelitian ini 

ditujukan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah 

mendiskripsikan proses pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif course review horey dan mendiskripsikan peningkatan 

motivasi dan pemahaman konsep belajar matematika pada siswa setelah 

menggunakan strategi pembelajaran course review horey. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis (akademik) 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan 

motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi pembelajaran aktif course review horey. 
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2. Manfaat praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

matematika dan siswa. Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi 

pembelajaran aktif course review horey untuk meningkatkan motivasi dan 

pemahaman konsep siswa, sedangkan bagi siswa dapat meningkatkan 

motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika 

dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri masing-

masing. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Motivasi belajar 

Motivasi adalah suatu proses untuk mengingat motif–motif perbuatan 

atau tingkah laku memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan 

dan kesiapan dalam diri individu yang tingkah lakunya untuk berbuat 

sesuatu dalam mencapai suatu tujuan yang pada umumnya dengan beberapa 

indikator meliputi: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik 



6 
 

2. Pemahaman konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa menjawab pertanyaan 

guru dan mengerjakan soal di papan tulis secara tepat, menanggapi tentang 

jawaban peserta didik lain, dan dapat membuat kesimpulan yang meliputi 

mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep, dan 

memberikan contoh dan non contoh. 

3. Strategi pembelajaran aktif course review horey 

Strategi pembelajaran aktif course review horey adalah strategi 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru mendemonstrasikan / menyajikan materi dengan tanya jawab 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

d. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh mengambil kotak yang di 

dalamnya sudah terdapat nomor 

e. Guru membacakan soal secara acak dan bagi nomor yang disebutkan 

harus menuliskan jawabannya di dalam kartu atau kotak 

f. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa telah ditulis di dalam kartu 

atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi 

g. Jika benar, siswa memberi tanda check list (√) dan langsung berteriak 

hore atau menyanyikan yel-yelnya dan jika salah diberi tanda silang (x) 

h. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar atau jumlah hore yang diperoleh 

i. Akhir proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan 


