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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika siswa di Indonesia masih tergolong rendah 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. 

Hasil survei Trend in Internasional Mathematics and Since Study (TIMMS) 

yang dilakukan oleh IAE setiap empat tahun sekali, pada hasil TIMSS 2015 

yang baru dipublikasikan Desember 2016 lalu menunjukkan prestasi siswa 

Indonesia bidang matematika mendapat skor 397. Hasil tersebut membuat 

Indonesia berada di urutan 46 dari 51 negara. Skor rata-rata tersebut juga 

mengalami penurunan sebanyak 11 point dari hasil survei 2007 yaitu 397. 

Sementara  dalam  studi  Program  for  International  Student Assesment  

(PISA)  yang  diselenggarakan  oleh  OECD  setiap  tiga  tahun sekali, pada 

tahun 2015 Indonesia berada di posisi 62 dari 70 negara partisipan dengan 

skor rata-rata matematika 386. Perolehan tersebut masih jauh dari rata-rata 

OECD yaitu 490. Data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menunjukkan secara umum, hasil UN SMP/ MTs 2017 

mengalami penurunan terutama di skolah yang beralih dari UNKP ke UNBK. 

Penurunan tersebut terjadi pada semua mata pelajaran yang diujikan tak 

terkecuali matematika. Nilai rata-rata UN matematika yang sebelumnya tahun 

2016 sebesar 53,39 mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi 

47,75. 

Merujuk pada perspektif teori belajar bahwasannya banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, baik secara internal maupun eksternal. 

Faktor internal diantaranya adalah keaktifan belajar yang diduga kuat 

mempengaruhi hasil belajar siswa (Nurhasanah & Sobandi 2016).  Selain 

keaktifan belajar, terdapat juga faktor eksternal yang diduga menjadi 

penyebab dari guru yaitu strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang 
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bervariasi, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Berkaitan 

dengan hal tersebut, setelah dilakukan observasi di SMP Negeri 2 Gatak 

ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu: 1) Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran, 

2) Guru masih menggunakan metode konvensional, 3) Strategi dan model 

pembelajaran kurang bervariasi, 4) Keaktifan siswa masih rendah, karena 

keterlibatannya dalam proses pembelajaran kurang optimal. 

Strategi pembelajaran yang relevan diperlukan untuk mengoptimalkan, 

meningkatkan, dan menumbuh kembangkan keaktifan belajar peserta didik. 

Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi pembelajaran kooperatif, 

sebab dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik ditekankan untuk lebih 

aktif. Dalam prosesnya, peserta didik dituntut untuk bekerja sama dengan 

teman sekelompoknya untuk memahami sesuatu permasalahan sehingga 

keaktifan belajar siswa meningkat (Muharom, 2014). Strategi pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan dalam pembelajaran matematika sangat beragam. 

Beberapa tipe strategi pembelajaran kooperatif, yakni: NHT, TGT, Think Pair 

Share (TPS), Course Review Horey (CRH), improve, inkuiri, inside outside 

circle, jigsaw, kumon, logan avenue problem solving, make a match, quantum, 

scientific, role playing, srcamble, simulasi, snowball throwing, superitem, 

SQ4R, dan lain-lain (Aris, 2014). 

 Dalam kasus rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa, strategi 

kooperatif tipe Course Review Horay (CRH) dan Think Pair Share (TPS) 

merupakan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan belajar yang berdampak pada hasil belajar matematika siswa. 

Course Review Horay adalah suatu strategi yang yang menyenangkan, karena 

siswa diajak bermain sambil belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang disampaikan secara menarik oleh guru. (Hamid, 2013: 223). Suhana 

(2014:50) mengungkapkan bahwa strategi Think Pair Share memberikan 

peluang untuk memproses informasi, merumuskan dan mengembangkan iden 
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berbagi pikiran dengan orang lain. Strategi pembelajaran dan keaktifan belajar 

siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Strategi pembelajaran yang 

bervariasi, menarik dan menyenangkan dapat merangsang siswa untuk 

menumbuhkan keaktifan belajarnya sehingga hasil belajarnyapun juga 

memuaskan.  

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian eksperimen dengan 

judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi Course Review 

Horay (CRH) dan Think Pair Share (TPS) terhadap Hasil Belajar Matematika 

ditinjau dari Keaktifan Belajar Siswa Kelas VIII  SMP N 2 Gatak Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

permasalahan yang akan muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa yang masih rendah 

2. Strategi pembelajaran yang kurang bervariasi dan inovatif 

3. Keaktifan belajar siswa yang masih rendah, ditandai dengan kurang 

optimalnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian berlangsung secara efektif, efesien dan 

sesuai dengan tujuan , maka peneliti memiliki batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran matematika kelas VIII 

SMP N 2 Gatak, Sukoharjo semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Hasil belajar yang hanya dibatasi pada hasil belajar matematika materi 

kubus dan balok. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran 

kooperatif  tipe Course Review Horay (CRH), dan Think Pair Share 

(TPS). 

4. Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
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D. Rumusan Masalah 

Di dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 3 permasalahan yaitu: 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran kooperatif tipe Course Review 

Horay (CRH) dan Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar 

matematika ? 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran matematika dan keaktifan 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 

dari penelitian ini yaitu peneliti dapat menganalisis dan menguji : 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh strategi pembelajaran kooperatif tipe 

Course Review Horay (CRH), dan Think Pair Share (TPS) terhadap hasil 

belajar matematika kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh keaktifan belajar siswa  terhadap 

hasil belajar kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi strategi pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa  terhadap hasil belajar kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan 

maupun  sumber pengembangan ilmu pengetahuan dari strategi 

pembelajaran Course Review Horay (CRH), dan Think Pair Share (TPS) 

terhadap hasil belajar matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar matematika, dan rasa ketertarikan 

ketika proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan dalam 

menerapkan Strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada kualitas pembelajaran 

matematika . 

 

 

 


