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ABSTRAK

Nama: Laila Novita, Tempat Tanggal Lahir: Banai, 02 November 1991,
NIM: 131000668, Judul Skripsi: Peningkatan Kemampuan Komunikasi
Matematik Siswa dengan Model Pembelajaran Course Review Horay pada
Siswa MAN Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang diterapkan disekolah
adalah mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel,
diagram, dan media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemampuan
siswa untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, grafik,
atau gambar merupakan salah satu kemampuan dasar komunikasi matematika.
Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan ibu SR selaku guru
matematika yang mengajar di MAN Manyak Payed diperoleh informasi hasil
belajar siswa pada pelajaran matematika masih di golongkan dalam kategori
rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan komunikasi
matematik siswa. Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik
siswa dapat dilakukan dengan cara menerapkan suatu model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay (CRH). Melalui model CRH proses belajar siswa
menjadi sangat berarti. Hal ini dikarenakan siswa dapat mengemukakan
pemikirannya, saling bertukar pendapat, dan saling bekerja sama dalam
menyelesaikan permasalahan matematik yang ada. Sehingga dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi matematik.

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah (1) Apakah model
pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan Kemampuan
Komunikasi Matematik siswa MAN Manyak Payed? (2) Bagaimanakah aktivitas
pembelajaran matematika siswa MAN Manyak Payed dengan model
pembelajaran Course Review Horay?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan kemampuan
komunikasi matematik siswa MAN Manyak Payed dengan model pembelajaran
Course Review Horay, (2) mengetahui aktivitas pembelajaran matematika siswa
MAN Manyak Payed dengan model pembelajaran Course Review Horay.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 MAN Manyak Payed Tahun ajaran
2014/ 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK).
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MAN Manyak Payed yang beralamat di
jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.
Objek penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran matematika
pada materi Statistika melalui model pembelajaran Course Review Horay. Teknik
yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Tes dan
Observasi. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari tes berbentuk uraian
untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematik siswa dan lembar observasi
aktivitas guru dan aktivitas siswa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi
matematik siswa kelas XI IPA 1 MAN Manyak Payed mengalami peningkatan.
Hal ini dapat terlihat pada hasil analisis data soal tes untuk mengukur kemampuan
komunikasi matematik siswa dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Hasil
tes tindakan siklus I diperoleh persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 73 adalah
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36,36%. Dari hasil observasi dua orang pengamat pada siklus I menunjukkan
bahwa persentase aktivitas guru dalam pembelajaran 78,95% dengan kategori
baik, sedangkan aktivitas siswa dalam belajar 72,37% dengan kategori  cukup,
namun belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil tes
akhir tindakan siklus II diperoleh hasil bahwa persentase siswa yang mendapat
nilai ≥ 73 adalah 81,82%. Dari hasil observasi dua orang pengamat pada siklus II
menunjukkan bahwa persentase aktivitas guru dalam pembelajaran 88,16%
dengan kategori sangat baik, dan persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran
88,16% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model
pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan kemampuan komunikasi
matematik siswa MAN Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata Kunci : Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH),
Kemampuan Komunikasi Matematik, Statistika.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, perlu dikembangkannya potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu pengetahuan, cakap dalam

hidup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Penerapan pembelajaran matematika disekolah merupakan modal dasar

yang sangat penting dalam keikutsertaannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal

ini disebabkan karena  matematika merupakan ilmu universal yang mendasari

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai

disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia. Oleh karena itu, mata

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari

sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis,

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Dengan kata

lain,  untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Menurut Cournelius dalam Feri

Tiona mengemukakan:1

1 Pasaribu, Feri Tiona. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi
Matematika Siswa SMP dengan Menggunakan Pendekatan Matematika Realistik.  (Medan:
Universitas Negeri Medan, 2012),  Hal.1

1
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“Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan
sarana berpikir yang jelas dan logis, sarana untuk memecahkan masalah
kehidupan sehari-hari, sarana mengenal pola-pola hubungan dan
generalisasi pengalaman, sarana untuk mengembangkan kreativitas dan
sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.”

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang diterapkan disekolah

adalah mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel,

diagram, dan media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.2 Kemampuan

siswa untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, grafik,

atau gambar merupakan salah satu kemampuan dasar komunikasi matematika.

Komunikasi matematik adalah kemampuan siswa untuk menyatakan ide-ide

matematika baik secara lisan maupun tertulis.3 Secara lisan kemampuan

komunikasi matematika meliputi menyampaikan pendapat tentang masalah yang

dibahas, berpartisipasi aktif dalam menanggapi pendapat yang diberikan siswa

lain, mengajukan pertanyaan ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti serta

mendengarkan secara serius ketika siswa lain mengemukakan pendapat.

Sedangkan secara tulisan kemampuan komunikasi matematika meliputi

menggunakan simbol atau notasi, dan operasi matematika secara tepat guna.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pada tanggal 10 Maret 2014

dengan ibu SR selaku guru matematika yang mengajar di MAN Manyak Payed

diperoleh informasi hasil belajar siswa pada pelajaran matematika masih di

golongkan dalam kategori rendah. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata hasil ulangan

2 BNSP, Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2006)

3 Putri, Runtyani Irjayanti. Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui Pendekatan Reciprocal Teaching dengan Model
Pembelajaran Kooperatif di Kelas VIII-D SMP Negeri 4 Magelang. (Yogyakarta: Universitas
Negeri yogyakarta, 2011). Diakses pada tanggal 26 Desember 2013.
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siswa semester ganjil kelas XI MAN Manyak Payed Tahun Ajaran 2013/2014

masih di bawah KKM yang ditentukan oleh sekolah. Hal ini dapat terlihat pada

tabel nilai rata-rata ulangan siswa dibawah ini :

Tabel 1.1 Nilai rata-rata ulangan siswa kelas XI
No Kelas Nilai rata-rata Kriteria
1 XI IPA 70 Tidak tuntas
2 XI IPS 65 Tidak tuntas
3 XI AGAMA 1 69 Tidak tuntas
4 XI AGAMA 2 68 Tidak tuntas

Sumber: guru MAN Manyak Payed

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, rata-rata nilai ulangan siswa kelas XI

dikategorikan tidak tuntas karena nilai yang diperoleh belum mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya

kemampuan komunikasi matematik siswa. Berdasarkan informasi yang diperoleh

pada saat wawancara bahwa ketika dihadapkan pada soal matematika yang

berbentuk cerita, siswanya tidak mampu menyelesaikan soal tersebut karena siswa

tidak terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal

sebelum menyelesaikannya, kurangnya ketepatan siswanya dalam menyebutkan

dan menuliskan simbol atau notasi matematika sehingga proses perhitungan

matematika masih belum tepat, kemampuan siswanya dalam menjelaskan data

yang disajikan dalam bentuk grafik dan diagram ke dalam uraian yang kontekstual

masih kurang dan kurangnya keberanian siswanya dalam mengajukan

pertanyaan, menyanggah pernyataan maupun menyampaikan pendapat kepada

guru pada saat guru menerangkan materi pelajaran. Padahal mereka belum

mengerti tentang materi tersebut.

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa dapat

dilakukan dengan cara menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif Course
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Review Horay (CRH) yang merupakan suatu model pembelajaran dengan

pengujian pemahaman menggunakan kotak atau kartu yang diisi dengan nomor

untuk menuliskan nilai kebenaran, yang paling dulu mendapatkan tanda benar

secara horizontal, vertikal atau diagonal, langsung berteriak horay atau yel-yel

lainnya. Melalui model CRH proses belajar siswa menjadi sangat berarti. Hal ini

dikarenakan siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat,

dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.4

Model CRH juga merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif

yang bersifat menyenangkan, tidak membosankan  dan dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematikmelalui proses pembelajaran yang

berlangsung. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sinuhaji bahwa apabila di

dalam proses pembelajaran matematika guru dapat membuat siswa aktif dan

senang untuk belajar matematika, maka siswa dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematiknya.5

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan

Komunikasi Matematik Siswa dengan Model Pembelajaran Course Review

Horay pada siswa MAN Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”.

4 Mayga, Aristi. Efektivitas Model Pembelajaran QT dan CRH Di lengkapi CD Interaktif
Di tinjau dari Prestasi Belajar Matematika. (Semarang: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Semarang, 2013). Diakses pada tanggal 7 Juli 2014.

5 Sinuhaji. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)
terhadap Komunikasi Matematika Siswa pada Materi Pertidaksamaan Linear Satu Variabel Kelas
VII SMP Negeri 1 Pancurbatu Tahun Ajaran
2013/2014.(http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate). Diakses pada tanggal 7
Juli 2014.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang

akan dikaji adalah :

1. Apakah model pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan

Kemampuan Komunikasi Matematik siswa MAN Manyak Payed?

2. Bagaimanakah aktivitas pembelajaran matematika siswa MAN Manyak Payed

dengan model pembelajaran Course Review Horay?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa

MAN Manyak Payed dengan model pembelajaran Course Review Horay.

2. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran matematika siswa MAN Manyak

Payed dengan model pembelajaran Course Review Horay.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Materi yang akan diajarkan yaitu materi Statistika pada kompetensi dasar

menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, ogif dan penafsirannya serta

menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data, serta

penafsirannya.
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2. Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA 1 MAN Manyak Payed Kabupaten

Aceh Tamiang dengan alasan bahwa siswa kelas XI IPA 1 memiliki

kemampuan komunikasi matematik rendah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan

terutama bagi guru matematika di sekolah tersebut.

1. Manfaat secara teoritis

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan untuk dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematik siswa MAN Manyak Payed khususnya

pada materi Statistika.

2. Manfaat praktis

Dilihat dari segi praktisnya, penelitian ini dapat memberikan masukan positif

bagi guru bidang studi matematika dalam menentukan alternatif model

pembelajaran yang cocok dengan materi-materi tertentu sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai, dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan

mutu pembelajaran disekolah khususnya mutu pelajaran matematika.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan

dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional. Adapun definisi

operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. Kemampuan Komunikasi Matematik siswa

Kemampuan komunikasi matematik  siswa merupakan kemampuan siswa

dalam mengubah soal uraian kedalam model matematika, menggunakan istilah,

tabel, diagram, notasi atau rumus matematika dengan tepat dalam

menyelesaikan masalah, menyampaikan masalah dalam kata-kata sendiri,

menarik kesimpulan dan melakukan kegiatan diskusi dalam pembelajaran

matematika.

2. Model pembelajaran Course Review Horay

Course Review Horay adalah suatu model pembelajaran kooperatif dengan

cara mengulang kembali pembelajaran matematika untuk menguji pemahaman

siswa dengan cara menggunakan kotak atau gambar persegi sebanyak 4 buah

untuk mengisi tanda kebenaran dari jawaban. Bagi kelompok yang paling dulu

mendapatkan tanda benar vertikal atau horizontal, atau diagonal langsung

berteriak horay atau yel-yel lainnya.

3. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa didalam

proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran

Course Review Horay. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan

pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada

peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa.

4. Aktivitas Guru

Aktivitas guru adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh guru didalam proses

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Course

Review Horay.




