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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dari sisi kehidupan 

manusia, karena dengan pendidikan manusia mampu berdaya guna dalam 

kehidupan di masyarakat. Pendidikan yang tinggi mampu menciptakan manusia 

yang cerdas, berakhlak, cakap, kreatif, berdaya saing tinggi, dan mampu 

bertanggungjawab serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan dalam era globalisasi ini tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan. Pendidikan mampu mengubah manusia untuk 

mengembangkn dirinya agar mampu menghadapi rintangan yang terjadi akibat dari 

dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Sejalan 

dengan hal tersebut, matematika memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengkonstribusian kehidupan manusia. Matematika sangat penting peranannya 

dalam perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Matematika 

terbentuk dari pengalaman dalam kehidupan manusia yang membentuk konsep-

konsep yang mudah dipahami oleh orang lain. 

Supriyanto (2014: 165) mengemukakan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang banyak berkembang di masa kini. Matematika tidak bisa 

dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari dikarenakan matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang kompleks sebagai sarana untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika memiliki 

fungsi untuk mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, dan menemukan 

serta menggunakan rumus yang menunjang pemahaman konsep siswa. Sundayana 

(2012: 2) menuturkan bahwa matematika mengandung konsep abstrak yang baru 

dipahami oleh siswa sehingga diperlukannya penguatan untuk melekatkan pola 

pikir dan tindakan guna memendam dalam ingatan siswa agar bertahan lama. 

Tujuan matematika dalam pendidikan dasar adalah mempersiapkan siswa untuk 

menghadapi kehidupan di dunia nyata yang selalu berkembang. Namun, hingga saat 
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ini banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika dirasa sulit untuk dipahami. 

Pada umumnya matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dibenci dan 

dirasa paling sulit oleh sebagian besar siswa.  

Kesulitan yang dialami siswa ialah siswa kurang mampu mengkaitkan 

konsep matematika dengan kegiatan kehidupan sehari-hari. Dikarenakan 

kebanyakan guru menyampaikan materi belum mengaitkan pada kenyataan 

maupun permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari siswa. Umumnya 

siswa lebih sering menghafalkan rumus untuk menyelesaikan persoalan 

matematika. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar matematika siswa yang relatif 

rendah (Supriyanto, 2014: 166). Kendala dalam proses pembelajaran matematika 

yang sudah berjalan ialah pembelajaran yang masih berpusat pada guru tanpa 

melibatkan siswa. Dampaknya kurang menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran. Matematika yang dianggap sulit dan menjadi momok bagi sebagian 

besar siswa berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Putri dan Agustyaningrum (2017: 98) menyebutkan bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah siswa masih beranggapan 

matematika sebagai pelajaran yang sulit dan abstrak. Heruman (2012: 2) 

menyatakan bahwa dalam matematika abstrak yang dipahami siswa perlu diberikan 

penguatan untuk melekatkan daya ingat dalam memori siswa. Pendapat lain muncul 

dari Sundayana (2013: 2) menyatakan bahwa matematika dirasa mata pelajaran 

yang tidak menyenangkan, sulit, bahkan menakutkan karena memiliki tingkat 

kesulitan tersendiri bagi siswa dalam menghadapi persoalan matematika. Hasil 

belajar merupakan tombak akhir dari suatu pembelajaran. Siswa dikatakan berhasil 

apabila memperoleh hasil belajar yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, siswa yang 

belum berhasil ditandai dengan hasil belajar yang rendah. 

Hasil belajar yang rendah diakibatkan oleh ketidakmampuan siswa 

memahami konsep. Permasalahan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika juga ditemui di SDN 6 Kalipucang Wetan. Diperoleh data hasil 

pencapaian hasil ulangan harian siswa kelas V hanya terdapat 9 siswa dari 29 siswa 
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yang memperoleh hasil yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan sekolah, yaitu 65 dengan rata-rata kelas sebesar 56,86 dengan nilai 

terendah 40. Sedangkan hasil belajar aspek keterampilan tidak jauh berbeda dengan 

hasil belajar aspek pengetahuan, diketahui hanya 13 siswa dari 29 siswa yang 

mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 65 dengan rata-

rata kelas sebesar 64 dan dengan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah sebesar 

50.  

Hasil observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas V SDN 6 Kalipucang 

Wetan ditemukan siswa yang kesulitan dalam mencerna materi yang diajarkan oleh 

guru. Hal tersebut ditunjukkan guru belum mampu memusatkan pembelajaran pada 

siswa. Selain itu, guru masih menerapkan metode ceramah dan belum mampu 

mengaplikasikan model pembelajaran yang bervariasi dan inovasi. Guru juga 

belum mampu mengoptimalkan media pembelajaran dan belum memanfaatkan 

benda-benda yang ada dilingkungan sekitar sebagai penunjang pemahaman siswa. 

Siswa datang ke sekolah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan materi yang 

disampaikan sehingga keterlibatan keaktifan siswa dalam pembelajaran masih 

kurang. Hal ini perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika agar siswa mampu memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara prasiklus yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap guru kelas V pada tanggal 12 November 2018 memperoleh data bahwa 

pembelajaran matematika yang diterapkan guru masih bersifat konvensional yaitu 

masih berorientasi pada metode ceramah di depan kelas saja. Selain itu, guru tidak 

pernah menerapkan model pembelajaran dan belum mampu mengoptimalkan 

penggunaan media atau alat peraga. Guru hanya menjelaskan di depan kelas dengan 

dibantu buku paket atau modul sebagai penunjang pembelajaran. Kendala lainnya 

adalah banyaknya rumus dalam matematika mengakibatkan kewalahan pada guru 

dalam menjelaskan kepada siswanya, guru menjelaskan berulang kali agar siswa 

dapat memahami materi yang diajarkan. Metode yang diterapkan guru ini 

berdampak siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan suasana kelas menjadi 

hening. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 siswa diperoleh hasil bahwa mereka 

masih kurang memahami dan mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru. Guru juga belum mengkaitkan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

pembelajaran. Matematika yang identik dengan angka-angka yang cukup besar dan 

banyaknya rumus menjadi hambatan bagi siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika. Selain itu, guru lebih sering ceramah di depan kelas dan 

tidak memanfaatkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi sehingga 

dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa merasa jenuh karena 

pembelajaran terlalu monoton.  

Mengacu dari permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas V 

SDN 6 Kalipucang Wetan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika 

siswa relatif rendah. Sehingga perlu adanya tindakan yang mampu memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika di kelas. Menyikapi hal tersebut, peneliti 

memiliki solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yang mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. Salah satu solusi 

alternatif tersebut yaitu pengaplikasian model pembelajaran yang bervariasi dan 

inovatif. Untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran matematika 

maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

di kelas. Salah satu upaya yang dilaksanakan guru dalam rangka merubah pola pikir 

siswa mengenai pemikiran bahwa matematika merupakan momok yang 

menakutkan, tentu guru haruslah terampil dan pandai memilih dan mengaplikasikan 

model pembelajaran yang sesuai agar siswa merasa nyaman dan senang dalam 

mengikuti pembelajaran matematika yang diajarkan guru serta memperoleh hasil 

belajar sesuai yang diinginkan. 

Model pembelajaran yang digunakan merupakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Course Review Horay. Model pembelajaran Course Review Horay 

ini sangat diperlukan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. Shoimin (2014: 54) menuturkan bahwa model 

pembelajarn Course Review Horay merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang menggunakan kotak kecil yang 
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berisi soal untuk diselesaikan oleh siswa. Kepada siswa yang teleh menyelesaikan 

terlebih dahulu dan diberikan sebuah tanda bahwa itu benar kemudian langsung 

berteriak horay atau yel-yel yang lainnya. Sedangkan menurut Thohir dan 

Fridayanti (2016: 165) menjelaskan bahwa model pembelajaran Course Review 

Horay merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan permainan dimana 

siswa yang mampu menjawab dengan benar yang paling cepat menyelesaikan akan 

meneriakkan horee.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Huda (2014: 200) mengatakan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay merupakan model 

pembelajaran yang yang mewajibkan berteriak hore apabila jawaban benar dengan 

soal yang berada pada kotak yang dilengkapi dengan nomor. Model pembelajaran 

Course Review Horay mampu mengoptimalkan pengajaran yang kurang efektif dan 

menciptakan suasana kelas yang meriah dan menyenangkan. Pembelajaran dengan 

menerapkan model Course Review Horay akan lebih menarik perhatian siswa, 

karena model pembelajaran ini melibatkan siswa didalamnya. Adanya selingan 

permainan atau hiburan memberi kesan menarik dan suasana kelas tidak jenuh. 

Selain itu, model pembelajaran Course Review Horay mampu meningkatkan 

semangat belajar siswa dan meningkatkan kerjasama antarsiswa. Penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay sebagai penunjang keberhasilan belajar siswa 

juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyani dkk (2018) 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Course Review Horay 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hasil belajar dan keaktifan 

siswa. Dalam model ini diajarkan bekerjasama dalam kelompok yang mampu 

menumbuhkan keaktifan siswa. Kekurangan dari model ini adalah siswa tidak bisa 

mengkondisikan diri sehingga guru menjadi kuwalahan. 

Tidak hanya mengaplikasikan model pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, namun perlu adanya pendukung lain seperti halnya 

alat peraga atau media pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan hasil belajar 

matematika siswa. Pembelajaran akan jauh lebih menarik apabila guru mampu 

mengoptimalkan media. Media pembelajaran merupakan sebuah alat atau perantara 
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untuk menyampaikan pesan dalam hal ini adalah materi kepada siswa agar mampu 

memahami materi yang dipelajari (Sundayana, 2013: 6). Sedangkan Safri (2017: 

108) menuturkan bahwa media pembelajaran merupakan wahana fisik yang mampu 

merangsang peserta didik dan memudahkan serta memperjelas materi yang 

disampaikan guru. Media pembelajaran mendistribusikan proses kegiatan 

pembelajaran yang lebih efektif. Media pembelajaran sebagai jembatan untuk 

mentransfer obyek abstrak menjadi obyek yang konkret atau nyata.  

Media pembelajaran yang digunakan adalah Pop Up. Safri (2017: 108) 

menuturkan bahwa Pop Up merupakan seni media yang terbuat dari kertas 

berbentuk tiga dimensi ketika dibuka, dan berbentuk dua dimensi ketika ditutup. 

Ambarsari dan Hartono (2017: 2) menjelaskan Pop Up merupakan susunan kertas 

yang dilipat dan ketika dibuka kertas tersebut akan timbul struktur tiga dimensi. 

Sedangkan Rohtiana (2017: 2013) mendefinisikan bahwa Pop Up merupakan buku 

tiga dimensi yang ketika dibuka halamannya akan memberikan tampak timbul. 

Media pembelajaran Pop Up memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa karena media 

ini memiliki bentuk tiga dimensi yang penuh dengan perpauan warna. Media Pop 

Up merupakan sebuah media konkret dimensi dimana didalamnya terdapat macam-

macam jaring-jaring kubus dan balok. Media Pop Up kurang mengikutsertakan 

siswa karena hanya melihat dan menganalisis tanpa praktik yang berbaur dengan 

media. 

Media Pop Up sebagai perantara untuk menunjang pemahaman jaring-

jaring kubus dan balok. Selain itu, penggunaan media juga diperlukan untuk 

membantu pemahaman siswa. Media Pop Up digunakan ketika guru 

menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Selain itu, ketika siswa 

berkelompok media ini juga digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa. 

Siswa membuka halaman yang timbul jaring-jaring kubus maupun balok dan siswa 

dapat mempraktikkan melipat jaring-jaring yang terdapat dimedia tersebut. 

Penggunaan media didukung pula dengan model pembelajaran yang bervariasi 

sebagai pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Berpijak pada uraian latar belakang diatas, peneliti mengkaji dan melakukan 

perbaikan kualitas pembelajaran matematika khususnya pada siswa kelas V SDN 6 

Kalipucang Wetan Welahan Jepara melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Course Review Horay Berbantuan Media Pop Up untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Kelas V Sekolah Dasar” dengan materi 

jaring-jaring balok dan kubus. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Ditinjau dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika jaring-jaring kubus dan balok 

dengan diterapkannya model pembelajaran Course Review Horay berbantuan 

media Pop Up pada siswa kelas V SDN 6 Kalipucang Wetan? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Horay berbantuan 

media Pop Up pada siswa kelas V SDN 6 Kalipucang Wetan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di SDN 6 Kalipucang Wetan 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika jaring-jaring kubus 

dan balok dengan diterapkannya model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media Pop Up pada siswa kelas V SDN 6 Kalipucang Wetan. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Course Review 

Horay berbantuan media Pop Up pada siswa kelas V SDN 6 Kalipucang 

Wetan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memberikan dua 

manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah pengetahuan terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Course Review Horay berbantuan media pembelajaran Pop Up dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika kelas V khususnya materi jaring-jarik 

balok dan kubus. 

2. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan teori bahkan kajian untuk 

penelitian selanjutnya yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan serta 

menjadi salah satu referensi untuk kajian yang lebih mendalam. 

3. Sebagai konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan alam tentang ada 

tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay berbantuan media pembelajaran Pop Up dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian atau tujuan lain yang relevan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman langsung mengenai pembelajaran matematika 

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan melalui model pembelajaran 

Course Review Horay. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi jaring-jaring balok dan 

kubus. 

c. Meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap muatan matematika 

sehingga proses pembelajaran matematika yang menyenangkan dan 

bermakna. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Course Review Horay sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Meningkatkan keterampilan mengajar dalam melaksanakan inovasi dalam 

pembelajaran di kelas. 
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3. Bagi Sekolah 

a. Memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik. 

b. Menciptakan suasana belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

c. Memberikan input yang bermanfaat dari penerapan model pembelajaran 

Course Review Horay sebagai pertimbangan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dimasa mendatang. 

4. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan dan informasi mengenai penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay pada muatan matematika serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang lebih professional. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Fokus permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah permasalahan 

peningkatan hasil belajar siswa aspek pengetahuan dan aspek keterampilan 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Course Review Horay. 

3. Penelitian tindakan kelas ini menerapkan media pembelajaran Pop up. 

4. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 6 Kalipucang 

Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara tahun ajaran 2018/2019. 

5. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada 2 siklus. 

6. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada materi jaring-jaring kubus dan balok. 

Kompetensi Inti: 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengarkan, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
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4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar: 

3.6  Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana 

(kubus dan balok). 

4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok). 

1.6 Definisi Operasional 

 Sehubungan dengan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan, maka 

beberapa istilah penting yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ini perlu 

diberi batasan-batasan istilah. Pendefisian ini bertujuan untuk menegaskan dan 

menjelaskan masalah yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi permasalahan 

dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Beberapa istilah yang dibatasi 

dalam bentuk definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan proses perubahan perilaku atau tingkah laku 

seseorang dalam proses pembelajaran untuk memperoleh hasil yang berupa skor 

melalui tes baik tes tulis maupun tes lisan dilihat dari aspek pengetahuan dan aspek 

keterampilan. 

1.6.2 Model Pembelajaran Course Review Horay 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 

yang menggunakan kotak yang diisi soal dan siswa menjawab kemudian yang telah 

menyelesaikan terlebih dahulu siswa diwajibkan meneriakkan horee, sehingga 

tercipta suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Model 

Pembelajaran Course Review Horay memiliki langkah-langkah atau tahapan, yaitu: 

(1) guru menyampaikan kompetensi, (2) guru menyampaikan materi, (3) guru 

membagi kelompok, (4) siswa membuat kotak dan setiap kotak diisi angka, (5) guru 
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membacakan soal dari kotak yang terdapat nomornya, (6) siswa diberi tanda benar 

jika jawabannya benar dan meneriakkan hore, (7) menghitung nilai dari jawaban 

benar dan suara hore, dan (9) guru memberikan reward. 

1.6.3 Media Pop Up 

 Media pembelajaran Pop Up merupakan salah satu karya tiga dimensi yang 

didalamnya terdapat seni melipat kertas yang berbentuk potongan membentuk tiga 

dimensi. Media ini memuat macam-macam bentuk jaring-jaring kubus dan balok. 

Pop Up disusun menjadi seperti sebuah buku yang jika dibuka akan muncul jaring-

jaring kubus dan balok. Pop Up digunakan pada langkah guru menyampaikan 

materi untuk membantu pemahaman siswa. 

1.6.4 Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

 Keterampilan dasar mengajar guru merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki seseorang yang berprofesi sebagai pendidik untuk bekal dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Terdapat 8 indikator keterampilan dasar 

mengajar guru, yaitu: (1) keterampilan bertanya, (2) keterampilan memberi 

penguatan, (3) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, (4) 

keterampilan menjelaskan, (5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola 

kelas, dan (8) keterampilan mengadakan variasi
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