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Dari hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan 
adalah model pembelajaran langsung yang berlangsung secara konvensional. Dilihat dari kondisi 
siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa siswa kurang semangat untuk belajar, kurang adanya 
kerjasama kelompok untuk saling bertukar pikiran dan kurang adanya variasi penggunaan model 
pembelajaran sehingga timbul kejenuhan. Berdasarkan Hal tersebut, maka peneliti ingin mengatasi 
permasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif  yang lebih 
meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa, antusias siswa dan terutama prestasi siswa. Salah 
satu model pembelajaran kooperatif tersebut adalah model pembelajaran koo
Review Horay. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya 
adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahas
Pertidaksamaan Kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 
2011/2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan 
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Course Review Horay pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahu
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus 
yaitu siklus I dan siklus II dimana tiap siklus terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini
Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 40 orang yang terdiri dari 5 
siswa laki-laki dan 35 siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
menggunakan metode tes dan metode dokume
menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Data prasiklus menggambarkan bahwa 
Ketuntasan Minimal (KKM) ≥
Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah yaitu 
presentase ketuntasan 30%. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tindakan perbaikan 
pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran ko

Pada siklus I sebanyak 21
presentase ketuntasannya 52,50%
prasiklus tetapi presentase ketuntasann
dilaksanakan siklus II. Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai 
KKM menjadi 35 orang siswa  dengan rerata nilai 
adanya peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II
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ABSTRAK 

 
Dari hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan 

adalah model pembelajaran langsung yang berlangsung secara konvensional. Dilihat dari kondisi 
gambaran bahwa siswa kurang semangat untuk belajar, kurang adanya 

kerjasama kelompok untuk saling bertukar pikiran dan kurang adanya variasi penggunaan model 
pembelajaran sehingga timbul kejenuhan. Berdasarkan Hal tersebut, maka peneliti ingin mengatasi 

rmasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif  yang lebih 
meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa, antusias siswa dan terutama prestasi siswa. Salah 
satu model pembelajaran kooperatif tersebut adalah model pembelajaran koo

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya 
adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 
meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan Sistem Persamaan dan 
Pertidaksamaan Kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan 
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahu
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus 
yaitu siklus I dan siklus II dimana tiap siklus terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Akutansi 1 SMK 
Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 40 orang yang terdiri dari 5 

siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Data prasiklus menggambarkan bahwa 28 orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai Kriteria 
≥ 75, yang berarti 70% siswa belum berhasil d

Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah yaitu 
. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tindakan perbaikan 

pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay
21 orang siswa berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai 

presentase ketuntasannya 52,50%. Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan data 
prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai 85% sehingga perlu 

Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai 
orang siswa  dengan rerata nilai 87,20. Dari hasil analisis data penelitian terlihat 

peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II   berdasarkan tingkat pencapaian Kriteria 
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Dari hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan 
adalah model pembelajaran langsung yang berlangsung secara konvensional. Dilihat dari kondisi 

gambaran bahwa siswa kurang semangat untuk belajar, kurang adanya 
kerjasama kelompok untuk saling bertukar pikiran dan kurang adanya variasi penggunaan model 
pembelajaran sehingga timbul kejenuhan. Berdasarkan Hal tersebut, maka peneliti ingin mengatasi 

rmasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif  yang lebih 
meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa, antusias siswa dan terutama prestasi siswa. Salah 
satu model pembelajaran kooperatif tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Course 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya 
Course Review Horay dapat 
an Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan 
persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus 
yaitu siklus I dan siklus II dimana tiap siklus terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, 

adalah siswa kelas X Akutansi 1 SMK 
Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 40 orang yang terdiri dari 5 

siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
ntasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai Kriteria 
% siswa belum berhasil dalam mencapai KKM. 

Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah yaitu 47,33 dengan 
. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tindakan perbaikan 

Course Review Horay. 
berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai 62,63 dan 

Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan data 
ya masih kurang dan belum mencapai 85% sehingga perlu 

Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai 
. Dari hasil analisis data penelitian terlihat 

berdasarkan tingkat pencapaian Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) ≥
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran
Review Horay dapat meningkatkan prestasi belajar metematika siswa kelas X Akutansi 1 SMK 
Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012 khususnya pada pokok bahasan sistem persamaan dan 
pertidaksamaan kuadrat. 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Pembelajaran
 
A. Latar Belakang.  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi  Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang 

berkaitan dengan lainnya, 

belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran berakar 

pada pihak pendidik (guru).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari p

mengajar sebagai kegiatan utama di sekolah. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri 

terdiri dari berbagai macam, yang masing

kekurangan. Sampai sekarang masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran 

matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga siswa menjadi kurang 

termotivasi untuk belajar matematika

Hal ini mungkin terjadi dikarenak

penampilan guru yang kurang simpatik. Kenyataan yang

adalah pembelajaran matematika berlangsung secara konvensional. Terutama sebagian 

ditemukan dan dilakukan pada siswa ke

bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar dan siswa cenderung bersikap pasif atau sekedar 

menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan dalam menerapka

matematika. Metode pengajaran konvensional tersebut perlu diganti dengan metode pengajaran 

yang lebih baru dan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif serta dapat terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa

secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dalam matematika banyak 

kegiatan pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas siswa. Siswa sebagai 

subyek didik adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa 

model pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya 
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≥ 75 secara klasikal dan telah mencapai presentase ketuntasan 85 %. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran

dapat meningkatkan prestasi belajar metematika siswa kelas X Akutansi 1 SMK 
Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012 khususnya pada pokok bahasan sistem persamaan dan 

ar, Pembelajaran Kooperatif, Course Review Hora

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi  Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang 

berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (

belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran berakar 

pada pihak pendidik (guru). 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari p

mengajar sebagai kegiatan utama di sekolah. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri 

terdiri dari berbagai macam, yang masing-masing metode memp

kekurangan. Sampai sekarang masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran 

matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga siswa menjadi kurang 

termotivasi untuk belajar matematika. 

Hal ini mungkin terjadi dikarenakan metode mengajar guru yang kurang tepat dan 

penampilan guru yang kurang simpatik. Kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah selama ini 

adalah pembelajaran matematika berlangsung secara konvensional. Terutama sebagian 

ditemukan dan dilakukan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya. Guru 

satunya sumber belajar dan siswa cenderung bersikap pasif atau sekedar 

menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan dalam menerapkan, memproses dan mengembangkan konsep 

matematika. Metode pengajaran konvensional tersebut perlu diganti dengan metode pengajaran 

yang lebih baru dan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif serta dapat terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa terutama dalam pembelajaran matematika. Melibatkan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dalam matematika banyak 

kegiatan pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas siswa. Siswa sebagai 

ang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa 

model pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya 
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dan telah mencapai presentase ketuntasan 85 %. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course 

dapat meningkatkan prestasi belajar metematika siswa kelas X Akutansi 1 SMK 
Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012 khususnya pada pokok bahasan sistem persamaan dan 

Kooperatif, Course Review Horay. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi  Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang 

) dan pembelajaran (intruction). Konsep 

belajar berakar pada pihak peserta didik dalam hal ini siswa dan konsep pembelajaran berakar 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari proses belajar 

mengajar sebagai kegiatan utama di sekolah. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri 

masing metode mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Sampai sekarang masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran 

matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga siswa menjadi kurang 

an metode mengajar guru yang kurang tepat dan 

banyak dijumpai di sekolah selama ini 

adalah pembelajaran matematika berlangsung secara konvensional. Terutama sebagian 

las X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya. Guru 

satunya sumber belajar dan siswa cenderung bersikap pasif atau sekedar 

menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi kesempatan untuk 

n, memproses dan mengembangkan konsep 

matematika. Metode pengajaran konvensional tersebut perlu diganti dengan metode pengajaran 

yang lebih baru dan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif serta dapat terjadi 

terutama dalam pembelajaran matematika. Melibatkan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dalam matematika banyak 

kegiatan pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas siswa. Siswa sebagai 

ang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa 

model pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya 
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masih menggunakan model

Dilihat dari kondisi siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa selama pembelajaran 

berlangsung siswa kurang bersemangat untuk belajar, kurang adanya kerjasama kelompok 

untuk bertukar pikiran dan m

penggunaan model pembelajaran sehingga timbul suatu kejenuhan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran 

kooperatif yang lebih meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa antusias siswa dan 

terutama prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran kooperatif tersebut  adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Dalam hal ini peneliti menginginkan adanya varia

pembelajaran kooperatif  lain yang jarang diterapkan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

Negeri 1 Surabaya yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Horay. Course Review Horay 

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar matematika. Model pembelajaran ini 

merupakan cara belajar-

diajarkan guru dengan menyelesaikan soal

Course Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar ketrampilan dan isi 

akademik. Pembelajaran dengan 

tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi pres

Model pebelajaran Course Review Horay 

penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama 

siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengemban

antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk 

membantu siswa yang kesulitan dalam mempelajari konsep

akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat mencapai hasil 

pembelajaran Course Review Horay 

hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai penyampai informasi, fasilitator 

dan pembimbing. Suasana belajar dan 

menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan untuk belajar. Hal ini dapat memupuk 

minat dan perhatian siswa dalam mempelajari matematika, yang pada akhirnya dapat 

berpengaruh baik terhadap prestasi be

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian “ 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan
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masih menggunakan model pembelajaran langsung yang dilakukan secara konvensional. 

Dilihat dari kondisi siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa selama pembelajaran 

berlangsung siswa kurang bersemangat untuk belajar, kurang adanya kerjasama kelompok 

untuk bertukar pikiran dan menyelesaikan suatu permasalahan serta kurang adanya variasi 

penggunaan model pembelajaran sehingga timbul suatu kejenuhan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran 

bih meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa antusias siswa dan 

terutama prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran kooperatif tersebut  adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay. 

Dalam hal ini peneliti menginginkan adanya variasi dan inovasi penggunaan model 

pembelajaran kooperatif  lain yang jarang diterapkan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

Negeri 1 Surabaya yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Course Review Horay merupakan  salah satu model pembelajaran yang

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar matematika. Model pembelajaran ini 

-mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang 

diajarkan guru dengan menyelesaikan soal-soal. Dalam aplikasiny

tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar ketrampilan dan isi 

akademik. Pembelajaran dengan Course Review Horay juga melatih siswa untuk mencapai 

tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi pres

Course Review Horay  ini dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan 

penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama 

siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan ketrampilan bekerjasama 

antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk 

membantu siswa yang kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep pada matematika, pada 

akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada model 

Course Review Horay aktifitas belajar lebih banyak berpusat pada siswa. Dalam 

hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai penyampai informasi, fasilitator 

dan pembimbing. Suasana belajar dan interaksi yang menyenangkan membuat siswa lebih 

menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan untuk belajar. Hal ini dapat memupuk 

minat dan perhatian siswa dalam mempelajari matematika, yang pada akhirnya dapat 

berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian “ 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan
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pembelajaran langsung yang dilakukan secara konvensional. 

Dilihat dari kondisi siswa, peneliti mendapatkan gambaran bahwa selama pembelajaran 

berlangsung siswa kurang bersemangat untuk belajar, kurang adanya kerjasama kelompok 

enyelesaikan suatu permasalahan serta kurang adanya variasi 

penggunaan model pembelajaran sehingga timbul suatu kejenuhan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan suatu model pembelajaran 

bih meningkatkan aktifitas siswa, kerjasama siswa antusias siswa dan 

terutama prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran kooperatif tersebut  adalah model 

si dan inovasi penggunaan model 

pembelajaran kooperatif  lain yang jarang diterapkan pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

Negeri 1 Surabaya yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review 

model pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar matematika. Model pembelajaran ini 

mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang 

soal. Dalam aplikasinya model pembelajaran 

tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar ketrampilan dan isi 

juga melatih siswa untuk mencapai 

tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. 

ini dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan 

penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama 

gkan ketrampilan bekerjasama 

antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk 

konsep pada matematika, pada 

belajar yang maksimal. Pada model 

aktifitas belajar lebih banyak berpusat pada siswa. Dalam 

hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai penyampai informasi, fasilitator 

interaksi yang menyenangkan membuat siswa lebih 

menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan untuk belajar. Hal ini dapat memupuk 

minat dan perhatian siswa dalam mempelajari matematika, yang pada akhirnya dapat 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian “ 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan 
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Pertidaksamaan kuadrat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Ajaran 2011

 
B.   Rumusan Masalah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

apakah penerapan model pembelajaran kooperatif 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan dan 

pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 

2011/2012. 

 
C.   Tujuan Penelitian.  

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan  kuadrat dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012.

 
D.   Hipotesis Tindakan.  

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh 

kerena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Course Review Horay

pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 

SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012.

 
E.   Manfaat Penelilitian.  

Penelititian ini mempunyai manfaat secara khusus bagi siswa sebagai bahan masukan dan 

membangkitkan semangat agar lebih aktif lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sehingga mampu meningkatkan prestasi dan memperoleh hasil yang  memuaskan.

 
F.    Batasan Masalah.   

Dalam penelitian yang berjudul “

Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Course Review Horay

Surabaya Tahun Ajaran 2011/2012 

agar tidak terjadi salah penafsiran, antara lain:
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Pertidaksamaan kuadrat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Ajaran 2011

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay

meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan dan 

pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan  kuadrat dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay pada siswa kelas X Akut

Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012. 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh 

kerena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran 

Course Review Horay dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 

SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012. 

Penelititian ini mempunyai manfaat secara khusus bagi siswa sebagai bahan masukan dan 

membangkitkan semangat agar lebih aktif lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sehingga mampu meningkatkan prestasi dan memperoleh hasil yang  memuaskan.

Dalam penelitian yang berjudul “ Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika pada 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat Melalui Pembelajaran 

Course Review Horay  pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Neger

Surabaya Tahun Ajaran 2011/2012 ”, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan batasan, 

agar tidak terjadi salah penafsiran, antara lain: 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Pertidaksamaan kuadrat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay 

Pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun Ajaran 2011/2012 “. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

Course Review Horay dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan dan 

pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan  kuadrat dengan menerapkan 

pada siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh 

kerena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat pada siswa kelas X Akutansi 1 

Penelititian ini mempunyai manfaat secara khusus bagi siswa sebagai bahan masukan dan 

membangkitkan semangat agar lebih aktif lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sehingga mampu meningkatkan prestasi dan memperoleh hasil yang  memuaskan. 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika pada 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat Melalui Pembelajaran 

pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 

”, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan batasan, 
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1. Upaya 

Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga diartikan 

sebagai usaha untuk 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 995).

2. Meningkatkan 

Meningkatkan adalah suatu usaha menaikkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 950).

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yan

diwujudkan dalam angka atau pernyataan

4. Course Review Horay

Course Review Horay

pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau 

kotak yang telah dilengka

jawaban benar harus berteriak horay atau menyanyikan yel

5. Matematika 

Berdasarkan etimologis perkataan matematika berarti “Ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dengan bernalar.” 

 
G.   Kajian Teori  

1.    Prestasi Belajar 

a.  Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar. Apa 

yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan 

mengamati orang tersebut. Hasil belaj

menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Karenanya, 

berdasarkan perilaku yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang 

telah belajar. 

Menurut Slameto

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga diartikan 

 melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan, (Tim Penyusun 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 995). 

Meningkatkan adalah suatu usaha menaikkan, mempertinggi derajat atau taraf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 950). 

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yan

diwujudkan dalam angka atau pernyataan 

Course Review Horay 

Course Review Horay adalah  Suatu model pembelajaran Kooperatif dengan pengujian 

pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau 

kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan 

jawaban benar harus berteriak horay atau menyanyikan yel-yel kelompoknya.

erdasarkan etimologis perkataan matematika berarti “Ilmu pengetahuan yang diperoleh 

Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar. Apa 

yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan 

mengamati orang tersebut. Hasil belajar hanya bisa diamati, jika seseorang 

menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Karenanya, 

berdasarkan perilaku yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang 

Slameto (2003 : 2) “ Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga diartikan 

melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan, (Tim Penyusun 

derajat atau taraf (Tim Penyusun 

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 

adalah  Suatu model pembelajaran Kooperatif dengan pengujian 

pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau 

pi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan 

yel kelompoknya. 

erdasarkan etimologis perkataan matematika berarti “Ilmu pengetahuan yang diperoleh 

Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar. Apa 

yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan 

ar hanya bisa diamati, jika seseorang 

menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Karenanya, 

berdasarkan perilaku yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang 

ses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya ”.

Menurut pandangan Skinner (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002: 9) belaja

suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik

Menurut Gagne (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002:  10) belajar adalah 

seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapabilitas baru.

Berdasarkan definisi

menyimpulkan bahwa

upaya memperoleh suatu perubahan yang mengarahkan peserta didik untuk me

lebih baik dari sebelumnya baik sikap, tingkah laku maupun pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan dan latihan yang 

diperkuat.  

b.    Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar

dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh 

karena itu, sebelum pengertiaan prestasi belajar ada baiknya pembahasan ini diarahkan 

pada masing-masing permasalahan terlebih dahulu untuk mendapat

lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk memudahkan 

dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. 

Untuk belajar telah dijelaskan diatas sedangkan di bawah ini akan dikemukakan 

beberapa pengertian prestasi dan prestasi belajar itu sendiri  menurut beberapa para 

ahli. 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik 

secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994:19). Sedangkan menurut 

Mas’ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) bahwa prestasi adalah apa 

yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja

Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 

diwujudkan dalam 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

”.  

Menurut pandangan Skinner (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002: 9) belaja

suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik

Menurut Gagne (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002:  10) belajar adalah 

seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

menjadi kapabilitas baru. 

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan para ahli di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Belajar adalah suatu bentuk tingkah laku peserta didik dalam 

upaya memperoleh suatu perubahan yang mengarahkan peserta didik untuk me

lebih baik dari sebelumnya baik sikap, tingkah laku maupun pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan dan latihan yang 

Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu prestasi 

dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh 

karena itu, sebelum pengertiaan prestasi belajar ada baiknya pembahasan ini diarahkan 

masing permasalahan terlebih dahulu untuk mendapat

lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk memudahkan 

dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. 

Untuk belajar telah dijelaskan diatas sedangkan di bawah ini akan dikemukakan 

berapa pengertian prestasi dan prestasi belajar itu sendiri  menurut beberapa para 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik 

secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994:19). Sedangkan menurut 

asan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) bahwa prestasi adalah apa 

yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 

diwujudkan dalam angka atau pernyataan.  

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

Menurut pandangan Skinner (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002: 9) belajar adalah 

suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik. 

Menurut Gagne (dalam, Dimyati dan Mujiono 2002:  10) belajar adalah 

seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan 

definisi yang dipaparkan para ahli di atas maka peneliti 

adalah suatu bentuk tingkah laku peserta didik dalam 

upaya memperoleh suatu perubahan yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi 

lebih baik dari sebelumnya baik sikap, tingkah laku maupun pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan dan latihan yang 

ari dua kata yaitu prestasi 

dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Oleh 

karena itu, sebelum pengertiaan prestasi belajar ada baiknya pembahasan ini diarahkan 

masing permasalahan terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman 

lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk memudahkan 

dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. 

Untuk belajar telah dijelaskan diatas sedangkan di bawah ini akan dikemukakan 

berapa pengertian prestasi dan prestasi belajar itu sendiri  menurut beberapa para 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik 

secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 1994:19). Sedangkan menurut 

asan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) bahwa prestasi adalah apa 

yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Prestasi belajar 

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 
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c.    Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif

kelompok termasuk bentuk

guru. Roger dan David Johnson

bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima 

unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut 

adalah:  

1. Positive interdependence 

2. Personal responsibility 

3. Face to face promotive interaction 

4. Interpersonal skill

5. Group processing 

 
Sintaks model pembelajaran 

FASE 

Fase 1: Present goals and set
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik
Fase 2: 
Menyajikan informasi
 

Fase 3: Organize students into 
learning teams
Mengorganisir peserta didik 
kedalam tim

Fase 4: Assist team work and 
study 
Membantu kerja tim dan belajar
 

Fase 5: Test on the materials
Mengevaluasi
 

Fase 6: Provide recognition
Memberikan pengakuan atau 

penghargaan
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Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua belajar kelompok 

bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima 

unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut 

Positive interdependence (saling ketergantungan positif)  

Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)  

Face to face promotive interaction (interaksi promotif  

Interpersonal skill (komunikasi antar anggota)  

Group processing (pemrosesan kelompok).  

Sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase yaitu:

Tabel 2.1 
Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

 

FASE – FASE PERILAKU GURU

Present goals and set 
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 
dan mempersiapkan peserta 
siap belajar 

 Present Information 
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 
kepada peserta didik secara verbal

Organize students into 
learning teams 
Mengorganisir peserta didik 
kedalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kep
peserta didik tentang tata cara 
pembentukan tim belajar dan 
membantu kelompok melakukan 
transisi yang efisien

Assist team work and 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 
peserta didik mengerjakan 
tugasnya 

Test on the materials 
Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta 
didik mengenai berbagai materi 
pembelajaran atau kelompok
kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

Provide recognition 
Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara 
mengakui usaha dan prestasi 
individu maupun kelompok

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

n bahwa tidak semua belajar kelompok 

bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima 

unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut 

kooperatif terdiri dari 6 fase yaitu: 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

PERILAKU GURU  

Menjelaskan tujuan pembelajaran 
dan mempersiapkan peserta didik 

Mempresentasikan informasi 
kepada peserta didik secara verbal 

Memberikan penjelasan kepada 
peserta didik tentang tata cara 
pembentukan tim belajar dan 
membantu kelompok melakukan 
transisi yang efisien 

tim belajar selama 
peserta didik mengerjakan 

Menguji pengetahuan peserta 
didik mengenai berbagai materi 
pembelajaran atau kelompok-
kelompok mempresentasikan hasil 

Mempersiapkan cara untuk 
mengakui usaha dan prestasi 
individu maupun kelompok 
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d.    Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Pembelajaran 

Kooperatif dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban 

soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa 

atau kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus berteriak hor

menyanyikan yel

digunakan guru agar dapat tercipta suasana pembelajaran di dalam kelas yang lebih 

meriah dan menyenangkan, sehingga para siswa merasa lebih tertarik dan 

bersemangat. Agar pema

terarah maka seiring dengan perkembangan dunia pendidikan model pembelajaran 

Corse Review Horay

mengarah pada pemahaman konsep.

Model Pembela

pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara 

pengelompokkan siswa ke dalam kelompok

kooperatif tersebut diharapkan dapat m

dengan pembentukkan kelompok kecil.

e.    Langkah – langkah Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

Fase 1 : Menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik

Guru menyampaikan kompetensi yang

2) Kegiatan Inti

Fase 2 : Menyajikan informasi 

a) Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi

b) Guru memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab

Fase 3 : Mengorganisasikan peserta didik dalam tim

a) Guru membagi siswa dalam kelompok

b) Guru menyuruh siswa membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap 

kotak diisi angka sesuai dengan selera masing 

c) Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban dalam kotak 

yang nomornya disebutkan oleh 

Fase 4 : Membantu kerja tim dan belajar
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Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Hor

Pembelajaran Course Review Horay adalah  Suatu model pembelajaran 

Kooperatif dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban 

soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa 

atau kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus berteriak hor

menyanyikan yel-yel kelompoknya. Pembelajaran kooperatif tersebut  dapat 

digunakan guru agar dapat tercipta suasana pembelajaran di dalam kelas yang lebih 

meriah dan menyenangkan, sehingga para siswa merasa lebih tertarik dan 

bersemangat. Agar pemahaman konsep materi yang akan dibahas dapat dikaji secara 

terarah maka seiring dengan perkembangan dunia pendidikan model pembelajaran 

Corse Review Horay menjadi salah satu alternative sebagai pembelajaran yang 

mengarah pada pemahaman konsep. 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Course Review Horay

pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara 

pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Melalui Pembelajaran 

kooperatif tersebut diharapkan dapat melatih siswa dalam menyelesaikan masalah 

dengan pembentukkan kelompok kecil. 

langkah Pembelajaran Course Review Horay 

Kegiatan Awal  

Fase 1 : Menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Kegiatan Inti  

Fase 2 : Menyajikan informasi  

Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi 

Guru memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab

Fase 3 : Mengorganisasikan peserta didik dalam tim-tim belajar

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar

Guru menyuruh siswa membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap 

kotak diisi angka sesuai dengan selera masing – masing siswa.

Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban dalam kotak 

yang nomornya disebutkan oleh guru.  

Fase 4 : Membantu kerja tim dan belajar 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Course Review Horay 

adalah  Suatu model pembelajaran 

Kooperatif dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban 

soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa 

atau kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus berteriak horay atau 

Pembelajaran kooperatif tersebut  dapat 

digunakan guru agar dapat tercipta suasana pembelajaran di dalam kelas yang lebih 

meriah dan menyenangkan, sehingga para siswa merasa lebih tertarik dan 

haman konsep materi yang akan dibahas dapat dikaji secara 

terarah maka seiring dengan perkembangan dunia pendidikan model pembelajaran 

menjadi salah satu alternative sebagai pembelajaran yang 

Course Review Horay merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara 

kelompok kecil. Melalui Pembelajaran 

elatih siswa dalam menyelesaikan masalah 

Fase 1 : Menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik 

Guru memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab 

tim belajar 

lompok belajar 

Guru menyuruh siswa membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap 

masing siswa. 

Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban dalam kotak 
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a) Guru dan siswa mendiskusikan dan membahas soal yang telah di berikan

b) Jika benar maka diberi tanda benar (

c) Bagi kelompok yang mendapat tanda benar (

ataupun diagonal secara langsung berteriak horay atau menyanyikan yel

kelompoknya.

Fase 5 : Mengevaluasi

Guru menghitung nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang 

diperoleh 

3) Penutup 

Fase 6 : Memberikan pengakuan dan 

Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau 

banyak memperoleh horay

f. Kelebihan Pembelajaran Course Review Horay 

1) Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya.

2) Pembelajarannya tidak monot

tidak menegangkan.

3) Siswa lebih semangat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan.

4) Melatih siswa untuk bekerjasama. 

5) Melatih kejujuran siswa.

g. Kelemahan Pembelajaran Course Review Horay

1) Siswa yang aktif dan pasif nilainya disamaratakan.

2) Adanya peluang untuk curang.

h. Langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course Review 

Horay 

1) Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu  bagi siswa yang mampu 

mengerjakan didepan kelas.

2) Membuat rekapan lembar kerja yang telah dibuat siswa sebelum dilakukan 

pembacaan soal.

3) Membentuk tim pengawas kelompok yang diambil dari perwakilan setiap 

kelompok untuk mengawasi kinerja kelompok lain ketika dilakukan pembahasan 

setiap soal agar tidak te

jika terjadi kecurangan yang ada di kelompok lain dan dapat dibuktikan 

kebenarannya.
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Guru dan siswa mendiskusikan dan membahas soal yang telah di berikan

Jika benar maka diberi tanda benar (√) dan jika salah maka diisi tanda (X)

Bagi kelompok yang mendapat tanda benar (√) secara vertikal atau 

ataupun diagonal secara langsung berteriak horay atau menyanyikan yel

kelompoknya. 

Fase 5 : Mengevaluasi 

Guru menghitung nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang 

Fase 6 : Memberikan pengakuan dan penghargaan 

Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau 

banyak memperoleh horay 

Kelebihan Pembelajaran Course Review Horay  

Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya.

Pembelajarannya tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana 

tidak menegangkan. 

Siswa lebih semangat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan.

Melatih siswa untuk bekerjasama.  

Melatih kejujuran siswa. 

Kelemahan Pembelajaran Course Review Horay 

yang aktif dan pasif nilainya disamaratakan. 

Adanya peluang untuk curang. 

Langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course Review 

Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu  bagi siswa yang mampu 

mengerjakan didepan kelas. 

Membuat rekapan lembar kerja yang telah dibuat siswa sebelum dilakukan 

pembacaan soal. 

Membentuk tim pengawas kelompok yang diambil dari perwakilan setiap 

kelompok untuk mengawasi kinerja kelompok lain ketika dilakukan pembahasan 

setiap soal agar tidak terjadi kecurangan. Pengawas wajib melaporkan kepada guru 

jika terjadi kecurangan yang ada di kelompok lain dan dapat dibuktikan 

kebenarannya. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Guru dan siswa mendiskusikan dan membahas soal yang telah di berikan 

) dan jika salah maka diisi tanda (X) 

√) secara vertikal atau horisontal 

ataupun diagonal secara langsung berteriak horay atau menyanyikan yel-yel 

Guru menghitung nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang 

Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau 

Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya. 

on karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana 

Siswa lebih semangat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan. 

Langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course Review 

Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu  bagi siswa yang mampu 

Membuat rekapan lembar kerja yang telah dibuat siswa sebelum dilakukan 

Membentuk tim pengawas kelompok yang diambil dari perwakilan setiap 

kelompok untuk mengawasi kinerja kelompok lain ketika dilakukan pembahasan 

rjadi kecurangan. Pengawas wajib melaporkan kepada guru 

jika terjadi kecurangan yang ada di kelompok lain dan dapat dibuktikan 
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4) Memberikan sanksi pengurangan nilai jika terjadi kecurangan.

Adapun langkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan P

Review Horay yaitu 

siswa yang mampu mengerjakan didepan kelas

telah dibuat siswa sebelum dilakukan pembacaan soal

kelompok yang diambil dari perwakilan setiap kelompok untuk mengawasi kinerja 

kelompok lain ketika dilakukan pembahasan setiap soal

serta pengawas wajib melaporkan kepada guru jika terjadi kecurangan yang ada di 

kelompok lain dan 

pengurangan nilai jika terjadi kecurangan

i.     Materi ajar.   

1.  Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat

(peubah) adalah dua.

Bentuk umum : 

Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan cara 

melengkapkan kuadrat sempurna

a) Faktorisasi 

Dengan menggunakan sifat perkalian pada bilangan riil, yaitu jika dua 

bilangan riil 

daribilanganbilangan tersebut sama dengan nol atau kedua

nol. 

Jika p 

Untuk menyelesaikan persamaan ax

bilangan memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Hasil kalinya adalah sama dengan a 

2. Hasil jumlahnya adalah sama dengan b

b) Melengkapkan kuadrat Sempurna

Langkah – 

1. Pastikan koefisien 

sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1.

2. Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari x kemudian 

kuadratkan.
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Memberikan sanksi pengurangan nilai jika terjadi kecurangan.

angkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan P

yaitu Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu  bagi 

siswa yang mampu mengerjakan didepan kelas, Membuat rekapan lembar kerja yang 

telah dibuat siswa sebelum dilakukan pembacaan soal, membentuk tim pengawas 

mpok yang diambil dari perwakilan setiap kelompok untuk mengawasi kinerja 

kelompok lain ketika dilakukan pembahasan setiap soal agar tidak terjadi kecurangan 

engawas wajib melaporkan kepada guru jika terjadi kecurangan yang ada di 

kelompok lain dan dapat dibuktikan kebenarannya dan 

pengurangan nilai jika terjadi kecurangan.  

Persamaan Kuadrat 

Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel 

(peubah) adalah dua. 

Bentuk umum :  ax2 + bx + c = 0 , a ≠ 0 dengan a, b, c 

Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan cara 

melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadrat. 

Faktorisasi  

Dengan menggunakan sifat perkalian pada bilangan riil, yaitu jika dua 

bilangan riil dikalikan hasilnya sama dengan nol. Dengan demikian, salah satu 

daribilanganbilangan tersebut sama dengan nol atau kedua

Jika p × q = 0 maka p = 0 atau q = 0 

Untuk menyelesaikan persamaan ax2 + bx + c = 0, terlebih dahulu dicari dua 

bilangan memenuhi syarat sebagai berikut. 

Hasil kalinya adalah sama dengan a × c 

Hasil jumlahnya adalah sama dengan b 

Melengkapkan kuadrat Sempurna 

 langkah menentukan akar – akarnya : 

Pastikan koefisien dari x2 adalah 1, bila tidak bagilah dengan bilangan 

sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1. 

Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari x kemudian 

kuadratkan. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Memberikan sanksi pengurangan nilai jika terjadi kecurangan. 

angkah peneliti untuk meminimalkan kelemahan Pembelajaran Course 

Memberikan penghargaan berupa tambahan nilai individu  bagi 

Membuat rekapan lembar kerja yang 

embentuk tim pengawas 

mpok yang diambil dari perwakilan setiap kelompok untuk mengawasi kinerja 

agar tidak terjadi kecurangan 

engawas wajib melaporkan kepada guru jika terjadi kecurangan yang ada di 

dan Memberikan sanksi 

adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel 

0 dengan a, b, c ∈ R 

Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan cara Faktorisasi, 

Dengan menggunakan sifat perkalian pada bilangan riil, yaitu jika dua 

dikalikan hasilnya sama dengan nol. Dengan demikian, salah satu 

daribilanganbilangan tersebut sama dengan nol atau kedua-duanya sama dengan 

+ bx + c = 0, terlebih dahulu dicari dua 

dari x2 adalah 1, bila tidak bagilah dengan bilangan 

Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari x kemudian 
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3. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, sedangkan ruas kanan 

dimanipulasi,

Contoh soal : 

Tentukan akar 

Penyelesaian :

                       x2 

                        x2

                    x2 – 4x + ( 

                  x2 – 4x + (

                             

                           

                         

                       X1

                            

c) Rumus Kuadrat

Bentuk umum :                    

Contoh soal : 

Tentukan akar  

Penyelesaian :

Dari persamaan diatas diperoleh a = 1, b = 

x1,2 = 
���√�

�

     = 
����

     = 
��√��

�

      = 
��	
�

 

x1 = 3 dan x

2. Pertidaksamaan Kuadrat

Langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian

adalah sebagai berikut.

1. Nyatakan pertidaksamaan dalam bentuk persamaan kuadrat 

2. Carilah akar
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Buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, sedangkan ruas kanan 

dimanipulasi, sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana.

Contoh soal :  

Tentukan akar – akar dari persamaan kuadrat x2 – 4x – 5= 0 !

Penyelesaian : 

 – 4x – 5 = 0 
2 – 4x      = 5 

4x + ( 


�
 . -4 )2 = 5 + ( 



�
 . -4 )2 

4x + (-2)2 = 5 + (-2)2 

   (x − 2)2 = 9 

         x – 2 = ±√9 

            x – 2 = ±3 

1 = 3 + 2 atau X2 = -3 + 2 

   = 5                    = -1 

Rumus Kuadrat 

Bentuk umum :                    
���√�����

��
 

Contoh soal :  

Tentukan akar  - akar dari persamaan kuadrat  x2 – 6x + 9 = 0 !

Penyelesaian : 

Dari persamaan diatas diperoleh a = 1, b = - 6 dan c = 9

�����
��

 

����������.
.�
�.


 

�����
�

 

 = 
�
�
 = 3 

= 3 dan x2 = 3 

Pertidaksamaan Kuadrat 

langkah untuk mencari himpunan penyelesaian

adalah sebagai berikut. 

Nyatakan pertidaksamaan dalam bentuk persamaan kuadrat 

Carilah akar-akar dari persamaan tersebut. 
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Buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat, sedangkan ruas kanan 

sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. 

5= 0 ! 

6x + 9 = 0 ! 

 

langkah untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 

Nyatakan pertidaksamaan dalam bentuk persamaan kuadrat  



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

3. Buatlah garis bilangan yang memuat akar

4. Tentukan tanda (positif atau negatif) pada masing

menguji tanda pada masin

5. Himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi 

pertidaksamaantersebut.

Contoh soal : 

Tentukan Himpunan 

x2 – 2x – 8 > 0 !

Penyelesaian :

Nyatakan dalam bentuk persamaan.

x2 – 2x – 8 = 0

Carilah akar-akarnya

x2 – 2x – 8 = 0

(x – 4) (x + 2) = 0

x = 4 atau x = 

Buatlah garis bilangan yang memuat akar

 

 

 

Ujilah tandanya : 

 

 

Karena pada soal tanda 

diambil interval yang bertanda positif (+), sehingga ;

H.   Kerangka berfikir.  

Ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa,

maupun ekstern seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

faktor – faktor ekstern dapat pula berupa kecakapan guru dalam mengajar, serta metode atau 

model pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, selai

seorang guru dituntut untuk menguasai suatu metode yang tepat dalam menyampaikan suatu 
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Buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut.

Tentukan tanda (positif atau negatif) pada masing-masing interval dengan cara 

menguji tanda pada masing-masing interval tersebut. 

Himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi 

pertidaksamaantersebut. 

Contoh soal :  

Tentukan Himpunan Penyelesaian dari persamaan kuadrat 

8 > 0 ! 

Penyelesaian : 

Nyatakan dalam bentuk persamaan. 

8 = 0 

akarnya 

8 = 0 

4) (x + 2) = 0 

x = 4 atau x = -2 

Buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut 

Ujilah tandanya :  

Karena pada soal tanda pertidaksamaan lebih dari (>), maka untuk penyelesaian 

diambil interval yang bertanda positif (+), sehingga ; 

x < -2 atau x > 4 

HP = {x | x < -2 atau x > 4, x Є R } 

 

Ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa,

maupun ekstern seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain yang telah dijabarkan diatas, 

faktor ekstern dapat pula berupa kecakapan guru dalam mengajar, serta metode atau 

model pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, selain memiliki keterampilan dalam mengajar 

seorang guru dituntut untuk menguasai suatu metode yang tepat dalam menyampaikan suatu 

X -3 

x2 – 2x – 8 = 0 + 

-2 4 

+ - + 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

akar tersebut. 

masing interval dengan cara 

Himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi 

enyelesaian dari persamaan kuadrat  

pertidaksamaan lebih dari (>), maka untuk penyelesaian 

Ada berapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, baik faktor intern 

Selain yang telah dijabarkan diatas, 

faktor ekstern dapat pula berupa kecakapan guru dalam mengajar, serta metode atau 

n memiliki keterampilan dalam mengajar 

seorang guru dituntut untuk menguasai suatu metode yang tepat dalam menyampaikan suatu 

0 5 

- + 
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pengetahuan baru bagi siswanya. Dengan menggunakan model tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi dan membangkitkan semanga

dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Review Horay. 

 

I.     Metode Penelitian.  

Metode adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh 

dan mengolah data penelitian yang bersifat ilmiah.

a. Rancangan Penelitian

1) Pengertian Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X

Surabaya pada pokok bahasan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Menurut Carr dan Kemmis (dalam, Hartanto S, makalah workshop PTK 31 Mei 2008) 

PTK merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para 

partisipan (guru, siswa atau 

pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran.

menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan inte

dengan memanfaatkan kelompok sasaran

maka dapat didefinisikan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian 

reflektif yang dilaksanakan secara siklis (berd

Proses tersebut merupakan suatu proses dinamis yang meliputi empat tahap dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu :

1.   Perencanaan tindakan 

2.   Pelaksanaan atau Implementasi tindakan 

3.   Observasi dan assesmen 

4.   Refleksi.  
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pengetahuan baru bagi siswanya. Dengan menggunakan model tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi dan membangkitkan semangat untuk belajar bagi siswa. Metode yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Metode adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

n adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh 

dan mengolah data penelitian yang bersifat ilmiah. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X Akutansi 1

Surabaya pada pokok bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat 

model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

Menurut Carr dan Kemmis (dalam, Hartanto S, makalah workshop PTK 31 Mei 2008) 

PTK merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para 

ru, siswa atau kepala sekolah) dalam situasi

pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran.

menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan interaks, partisipasi dan kolaborasi antara peneliti 

dengan memanfaatkan kelompok sasaran. Berdasarkan pengertian

maka dapat didefinisikan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian 

reflektif yang dilaksanakan secara siklis (berdaur) oleh guru/calon guru di dalam kelas

Proses tersebut merupakan suatu proses dinamis yang meliputi empat tahap dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu :  

Perencanaan tindakan  

Pelaksanaan atau Implementasi tindakan  

an assesmen  
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pengetahuan baru bagi siswanya. Dengan menggunakan model tersebut diharapkan mampu 

t untuk belajar bagi siswa. Metode yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Course 

Metode adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

n adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk memperoleh 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

Akutansi 1 SMK Negeri 1 

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat melalui 

 tahun ajaran 2011/2012. 

Menurut Carr dan Kemmis (dalam, Hartanto S, makalah workshop PTK 31 Mei 2008) 

PTK merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para 

kepala sekolah) dalam situasi-situasi sosial dalam 

pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. Definisi lainnya 

menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh 

raks, partisipasi dan kolaborasi antara peneliti 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas 

maka dapat didefinisikan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian 

aur) oleh guru/calon guru di dalam kelas. 

Proses tersebut merupakan suatu proses dinamis yang meliputi empat tahap dalam 
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2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011

5 orang laki-laki dan 35 perempuan

 

 

 

Daftar Nama Siswa Kelas X Akutansi 1 SMKN 1 Surabaya

NO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
29. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
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Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X

Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari 

laki dan 35 perempuan.  

Tabel 3.1 

Daftar Nama Siswa Kelas X Akutansi 1 SMKN 1 Surabaya

 NAMA 
ACHMAD SOEYOMI 
ADI BAGUS PUTRO TRI UTOMO 
ADI DWI RUSDIANTO 
ADI DWI WICAKSONO 
ADISTI EKA PRATIWI 
AFIAH NUR ROFIQOH 
AGUSTIN DWIJAYANTI 
AINURRIDHA HYPATYA 
AL JATSIYAH IKA SETYOWATI 
ALBERT BENEDICTUS DE PAUW 
ALIFIA RAHMADANI JATSMIN 
ALIYAH ASRI NOVIANTI 
AMALIA FAJRIN 
ANA RAFITASARI 
ANA SULISTIANA 
ANDITA DWI PUTRI SUGIANTI 
ANGGIANI HADI 
ANGGITA DYAH KURNIAWATI 
ANINDYA PUTRI SATRIO 
ANISA MAHARANI 
ANISA SWASTIKA FITRI 
APRILIA KARTIKA SARI 
APRILYA SURYANINGTYAS 
ARFINDA NAUFALIYAH NURJANAH
ASIH KURNIA 
ASRI YULIATI 
ASTRIA ARLITA 
ASYFAHANI NUR AULIA 
AULIA SARI 
AYU ARIANI 
AYU DIAN SETYANI 
CHIKA YUSI PRAMITA 
CHOIRIYAH 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari 

Daftar Nama Siswa Kelas X Akutansi 1 SMKN 1 Surabaya 

ARFINDA NAUFALIYAH NURJANAH  
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39 
40 

 
3) Tempat, Teknik dan Metode 

Sedangkan tempat penelitian yang digunakan adalah 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan dan bukti

masalah selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian 

sebagaimana yang telah disebutkan

adalah metode tes dan metode dokumentasi

penelitian ini mengg

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa,  selama proses 

pembelajaran. 

 
J.    Analisis data hasil penelitian.

Dari kegiatan observasi awal d

Negeri 1 Surabaya terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui dari 

dokumentasi nilai matematika

No 
1 Nilai rata
2 Persentasi ketuntasan belajar
3 Jumlah siswa yang belajar tuntas
4 Jumlah siswa yang tidak tuntas

 
Data prasiklus menggambarkan bahwa 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

mencapai KKM. Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah 

yaitu 47,33 dengan presentase ketuntasan 30%

tindakan perbaikan pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif t

Course Review Horay. 
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CHOIRUN NISA 
CHOLIFAH OKTAVIA SARI 
CHRISTIN WIDYA PUSTITASARI 
CHUSNUL CHOTIMAH 
DANIK ASTUTIK 
DEBI PERMATASARI 
DESI BUANA LESTARI 

Tempat, Teknik dan Metode Penelitian 

Sedangkan tempat penelitian yang digunakan adalah SMK Negeri 1 Surabaya

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan dan bukti-bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan

masalah selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian 

aimana yang telah disebutkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode tes dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif  kualitatif, yaitu suatu metode 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa,  selama proses 

is data hasil penelitian. 

Dari kegiatan observasi awal diketahui bahwa kemampuan siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui dari 

dokumentasi nilai matematika yang dilakukan tes secara konvensional.

Tabel 1 

Hasil Tes Siswa Pada Pra Siklus 

Uraian 
Nilai rata-rata tes 
Persentasi ketuntasan belajar 
Jumlah siswa yang belajar tuntas 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Data prasiklus menggambarkan bahwa 28 orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75, yang berarti 70% siswa belum berhasil dalam 

mencapai KKM. Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah 

47,33 dengan presentase ketuntasan 30%. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan 

tindakan perbaikan pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif t

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

SMK Negeri 1 Surabaya. 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

bukti yang berguna sebagai dasar memecahkan 

masalah selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan variabel penelitian 

, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

. Sedangkan teknik analisis data pada 

unakan teknik analisis diskriptif  kualitatif, yaitu suatu metode 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa,  selama proses 

a kemampuan siswa kelas X Akutansi 1 SMK 

terhadap pelajaran matematika tergolong rendah, yang diketahui dari 

yang dilakukan tes secara konvensional. 

Hasil 
47,33 

30,00 % 
12 
28 

orang dari 40 siswa tidak berhasil mencapai 

% siswa belum berhasil dalam 

mencapai KKM. Disamping itu rerata nilai siswa yang mencapai KKM  masih sangat rendah 

. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan 

tindakan perbaikan pencapaian prestasi belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
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No 
1 Nilai rata
2 Persentasi ketuntasan belajar
3 Jumlah siswa yang belajar tuntas
4 Jumlah siswa yang tidak tuntas

 
Pada siklus I sebanyak 

62,63dan presentase ketuntasannya 52,50%

dengan data prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai 85% 

sehingga perlu dilaksanakan siklus II. 

No 
1 Nilai rata
2 Persentasi ketuntasan belajar
3 Jumlah siswa yang belajar tuntas
4 Jumlah siswa yang tidak tuntas

 
Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM menjadi 3

orang siswa  dengan rerata nilai 

peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II

Ketuntasan Minimal (KKM)

%.  

 
K.   Kesimpulan.   

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel berikut:

No. 

1. Nilai rata
2. Persentase
3. Banyaknya 
4. Banyaknya 

 
Dari tabel diatas dapat

Course Review Horay dalam
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Tabel 4.4 

Hasil Tes Siswa Pada Siklus I 

Uraian 
Nilai rata-rata tes 
Persentasi ketuntasan belajar 
Jumlah siswa yang belajar tuntas 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 

ada siklus I sebanyak 21 orang siswa berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai 

ketuntasannya 52,50%. Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan 

dengan data prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai 85% 

sehingga perlu dilaksanakan siklus II.  

Tabel 4.6 

Hasil Tes Siswa Pada Siklus II 

Uraian 
Nilai rata-rata tes 
Persentasi ketuntasan belajar 
Jumlah siswa yang belajar tuntas 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 

Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM menjadi 3

orang siswa  dengan rerata nilai 87,20. Dari hasil analisis data penelitian terlihat adanya 

peningkatan hasil belajar dari suklus I dan Siklus II   berdasarkan tingkat pencapaian Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75 secara klasikal dan telah mencapai pre

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 

Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Uraian Siklus I 

Nilai rata-rata tes 62,63 
Persentase ketuntasan belajar 52,50 % 
Banyaknya siswa yang tuntas belajar 21 
Banyaknya siswa yang belum tuntas 19 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan

dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Hasil 
62,63 

52,50 % 
21 
19 

berhasil mencapai KKM dengan rerata nilai 

Dalam hal ini terjadi peningkatan dibandingkan 

dengan data prasiklus tetapi presentase ketuntasannya masih kurang dan belum mencapai 85% 

Hasil 
87,20 

87,50 % 
35 
5 

Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM menjadi 35 

. Dari hasil analisis data penelitian terlihat adanya 

berdasarkan tingkat pencapaian Kriteria 

dan telah mencapai presentase ketuntasan 85 

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel berikut:  

Siklus II 

87,20 
87,50 % 
35 
5 

menggunakan model pembelajaran 

meningkatkan prestasi belajar siswakelas X 
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