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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat 

perhatian lebih. Pelajaran matematika cenderung dipandang sebagai mata 

pelajaran yang ”kurang diminati” atau ”kalau bisa dihindari” oleh sebagian siswa 

(Ahmad Rohani, 2004: 6). Hal ini juga dirasakan oleh sebagian besar siswa SMP 

Negeri 2 Colomadu Karanganyar khususnya kelas VIII C yang memandang 

bahwa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan membebani, sehingga 

sedikit siswa yang tertarik pada pelajaran matematika. Anggapan ini membuat 

hasil belajar siswa masih rendah pada pelajaran matematika.  

Berkaitan dengan masalah-masalah diatas pembelajaran yang terjadi di 

kelas VIII C SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar, setelah peneliti melakukan 

observasi pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain, sebagai berikut. 

1. Minat siswa dalam mengikuti pelajaran tidak tampak. Para siswa jarang 

sekali mengajukan idenya atau pertanyaan, walaupun guru berulang kali 

meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum paham. 

2. Faktor guru yang kurang menarik dalam memberikan materi sehingga  

membuat siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika. 
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3. Kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, 

seperti siswa banyak yang ijin ke kamar kecil. 

4. Kurangnya minat siswa dalam menjawab pertanyaan guru maupun 

mengerjakan soal di depan kelas. 

Analisis kolaboratif menunjukkan bahwa penyebab dari permasalahan 

tersebut antara lain, sebagai berikut : 

1. Siswa malu bertanya dan belum memahami materi yang diterangkan oleh 

guru. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru masih konvensional. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru cenderung monoton dan 

kurang inovatif. 

4. Siswa merasa takut salah dalam menjawab pertanyaan guru maupun 

mengerjakan soal di depan kelas. 

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di SMP Negeri 2 

Colomadu Karanganyar dalam mengatasi permasalahan tersebut, seperti 

melakukan diskusi dan tanya jawab dalam kelas. Namun, usaha tersebut belum 

mampu merangsang siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, karena siswa 

yang mengerjakan soal yang diberikan guru hanya beberapa siswa saja. Siswa 

yang lain hanya melihat soal dan menunggu jawaban teman yang lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya guru matematika mampu 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu merangsang minat 

siswa dalam belajar matematika dan meningkatkan hasil belajar matematika. 
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Dimana kegiatan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Guru kurang 

kreatif dalam memilih strategi pembelajaran yang diterapkan 

Strategi pembelajaran Course Review Horay, merupakan salah satu 

pembelajaran  kooperatif yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara 

pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran 

Course Review Horay yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan suatu 

pembelajaran pengujian terhadap peningkatan minat belajar siswa dengan 

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan 

jawabannya. Siswa yang paling dahulu mendapatkan tanda benar langsung 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

Berdasarkan rasionalitas pembelajaran yang berpusat pada guru, maka 

peneliti akan menerapkan strategi Course Review Horay. Strategi tersebut akan 

digunakan dalam pembelajaran matematika faktorisasi aljabar. Diharapkan minat 

siswa dalam belajar matematika dapat meningkat, sehingga hasil belajar yang 

dicapaipun juga meningkat.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah  peningkatan  minat  belajar  siswa selama proses pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran Course Review Horay di kelas 

VIII  C SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar? 
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2. Adakah  peningkatan  hasil belajar  siswa dalam belajar matematika setelah 

penerapan  strategi pembelajaran Course Review Horay di kelas VIII C SMP 

Negeri 2 Colomadu Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan peningkatan minat belajar matematika siswa setelah 

menggunakan strategi pembelajaran Course Review Horay di kelas VIII C 

SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah 

menggunakan strategi pembelajaran Course Review Horay di kelas VIII C 

SMP Negeri 2 Colomadu Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada upaya meningkatkan minat dan hasil belajar matematika melalui 

strategi pembelajaran Course Review Horay sebagai pengembangan ilmu 

yang diperoleh dalam penelitian.  
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Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah sehingga  mampu 

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam belajar matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah–langkah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika 

dalam menyelesaikan persoalan matematika melalui strategi pembelajaran 

Course Review Horay. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.  

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya minat belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, memberikan masukan yang bermanfaat tentang strategi 

pembelajaran Course Review Horay dalam memperluas pengetahuan 

dan wawasan tentang strategi pembelajaran dalam rangka 

mengoptimalkan kemampuan siswa, memperbaiki, serta meningkatkan 

mutu pembelajaran matematika di kelas. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dalam peningkatan mutu sekolah khususnya 

pembelajaran matematika. 
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d. Bagi peneliti, agar memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi 

pembelajaran serta dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 

Course Review Horay dan memiliki keterampilan untuk 

menerapkannya, khususnya dalam pembelajaran matematika. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Minat Belajar Matematika 

Minat belajar matematika adalah suatu rasa lebih suka dan 

keterikatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan dalam belajar matematika. 

Adapun indikator dari minat belajar sebagai berikut : 

a. Keinginan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

b. Keinginan siswa untuk mau bertanya pada guru. 

c. Kemauan siswa untuk mengerjakan latihan soal di depan kelas. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika adalah perolehan nilai dari kegiatan 

pembelajaran matematika yang sudah diberikan oleh guru. Hasil belajar 

matematika akan diukur berdasarkan nilai hasil ulangan setelah 
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pembelajaran berlangsung dengan nilai lebih dari nilai KKM yaitu 62. Hasil 

belajar siswa dapat dilihat secara nyata berupa skor atau nilai setelah 

mengerjakan suatu tes.  

3. Strategi Pembelajaran Course Review Horay  

Strategi pembelajaran Course Review Horay  adalah salah satu 

pembelajaran kooperatif yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara 

pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil.  

Prosedur dari strategi pembelajaran Course Review Horay  sebagai 

berikut. 

a. Menyampaikan kompetensi dasar yang akan diajarkan yaitu materi 

lingkaran. 

b. Menyajikan materi lingkaran. 

c. Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi lingkaran. 

d. Membagi siswa ke dalam kelompok – kelompok kecil (4 atau 5 siswa), 

heterogen baik hasil, akademik, jenis kelamin, ras maupun etnis. 

e. Menyiapkan kotak yang diisi dengan kartu yang diberi nomor 1 sampai 

5, kemudian kotak dibagikan pada tiap – tiap kelompok. Masing – 

masing kelompok mengambil kartu yang ada di dalam kotak dan  

diperlihatkan ke guru. 

f. Soal dibacakan oleh guru secara acak sesuai dengan kartu yang diambil 

oleh masing – masing kelompok dan jawaban didiskusikan.  
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g. Masing – masing kelompok menulis jawabannya di depan kelas, bila 

benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi dengan tanda silang (x), 

kelompok yang mendapat tanda benar (√) langsung berteriak horay atau 

yel – yel lainnya. 

h. Nilai kelompok dihitung dari jumlah jawaban yang benar dan jumkah 

horay yang diucapkan. 

i. Pemberian reward, penyimpulan,  refleksi dan evaluasi. 

 

 


