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Abstrak– Banyak siswa yang tidak dapat memahami konsep-konsep dalam materi 

yang terdapat dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru matematika kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin diperolah informasi bahwa 
umumnya siswa tidak dapat mengerjakan soal yang sedikit berbeda atau lebih 

kompleks dari contoh soal karena mereka belum memahami konsep dasar. Salah satu 

solusi untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis ialah 

dengan model pembelajaran Course Review Horay. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran Course Review Horay (CRHI terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 31 

Banjarmasin Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen semu dengan desain penelitian yaitu posttest-only control design. 
Populasi dalam penelitian ialah siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2017/2018 yang jumlahnya adalah 218 siswa. Sedangkan sampel yang 

diambil ialah siswa VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin kelas VIII C sebagai kelas 

eksperimen yang jumlahnya 37 siswa, dan kelas VIII F sebagai kelas kontrol yang 
jumlahnya 37 siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t. Hasil penelitian ini menun-

jukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay berada 
pada kualifikasi amat baik,  kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional berada pada 

kualifikasi baik, dan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII 
SMP Negeri 31 Banjarmasin. 

 

Kata kunci: Course Review Horay (CRH), Kemampuan pemahaman konsep 

matematis. 

  

I. PENDAHULUAN 

Matematika termasuk ke dalam ilmu-ilmu Eksakta yang lebih banyak memerlukan pemahaman 

dari pada hafalan, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran dan akan 

mempermudah untuk menyelesaikan soal-soal. Depdiknas [1] menyatakan bahwa tiga aspek yang harus 

dikuasai siswa dalam mempelajari matematika yaitu kemampuan pemahaman konsep, kemampuan 

penalaran dan komunikasi, serta kemampuan pemecahan masalah. 
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Kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika menjadi penghambat untuk 

mencapai tujuan pembelajran karena itu kemampuan pemahaman konsep matematis mempunyai peranan 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa harus memahami konsep yang paling dasar untuk 

bisa paham konsep yang kompleks. Jika siswa tidak memahami konsep dasar maka akan sulit untuk 

memahami konsep selanjutnya. Susanto [2], menyatakan bahwa pemahaman dari materi atau konsep 

merupakan prasyarat untuk menguasai materi untuk konsep materi selanjutnya. Kemampuan siswa yang 

rendah dalam aspek pemahaman konsep merupakan hal penting untuk ditindak lanjuti.  Oleh sebab itu, 

pemahaman konsep harus ditanamkan sejak dini dan guru berperan penting dalam proses pembelajaran 

untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa tentang konsep-konsep pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018 dengan guru matematika 

kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin diperoleh informasi bahwa siswa kelas VIII pada umumnya tidak 

dapat mengerjakan soal yang sedikit berbeda atau lebih kompleks dari contoh soal karena mereka belum 

memahami konsep dasar, siswa lebih cenderung menghafal rumus daripada memahami konsep. Seperti 

pada operasi aljabar siswa kesulitan dalam perkalian pangkat tinggi dari suku dua karena mereka kurang 

memahami pada materi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Hal ini juga dapat dilihat 

dari hasil ulangan tengah semester yang tergolong amat kurang. Jika diukur dari kualifikasi hasil belajar 

siswa yang diberikan Depdiknas tahun 2006, maka kelas VIII tersebut hanya 22% atau 48 dari 218 siswa 

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Salah satunya dipengaruhi karena kemampuan pemahaman konsep matematis yang siswa miliki, 

selain itu model pembelajaran yang dengan menggunakan model pembelajaran konvensional yang 

menyebabkan siswa cenderung bersikap pasif atau sekedar menerima informasi daru guru dan kurang 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran konvensional tersebut perlu diperbaharui dengan model pembelajaran yang 

baru dan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif serta adanya interaksi antara guru dengan 

siswa terutama dalam pembelajaran matematika. Guru harus memiliki keterampilan untuk memilih model 

dalam pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas karena model pembelajaran yang baik akan 

membuat proses pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep siswa.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif agar siswa menjadi lebih aktif, bekerjasama, bersemangat, dan dapat 

memahami konsep matematika. Salah satu model pembelajaran kooperatif tersebut adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay (CRH). Seperti yang dikatakan Budiyanto [3], agar 

pemahaman konsep materi yang akan dibahas dapat dikaji secara terarah maka seiring dengan 

perkembangan dunia pendidikan pembelajaran CRH menjadi salah satu alternative sebagai pembelajaran 

yang mengarah pada pemahaman konsep. 

Berdasarkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari Mursyidah 

dan & Lovia [1] yang berjudul “pengaruh penerapan model course review horay disertai kuis terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa kelas XI IPA SMAN 1 Lembah Gumanti” menyatakan bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa dengan menerapkan model CRH disertai kuis lebih baik dari pada 

pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran konvensional siswa kelas XI IPA SMAN 1 

Lembah Gumanti, hal ini didapat melalui tes akhir (evaluasi) siswa. Hasil rata-rata evaluasi siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran CRH lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Fatturrohman [4] menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka dalam pembelajaran 

yang menggambarkan  prosedur yang sistematik dalam  mengorganisasikan pengalaman belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan 

pembelajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran. 
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Warsono dan Hariyanto [5] menyatakan model pembelajaran kooperatif adalah metode 

pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa yang bekerja sama dan belajar bersama 

dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Budiyanto [3], menyatakan model  CRH merupakan suatu model pembelajaran dalam rangka 

pengujian terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi 

nomor untuk menuliskan jawabannya. model pembelajaran CRH juga suatu model pembelajaran yang 

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

Menjadikan para siswa merasa lebih tertarik, karena dalam model pembelajaran CRH ini, apabila siswa 

dapat menjawab pertanyaan secara benar maka siswa tersebut diwajibkan meneriakan kata “hore” 

ataupun yel-yel yang disukai dan telah disepakati oleh kelompok.  

Pendapat lainnya seperti [6] yang menyatakan bahwa model ini berusaha menguji pemahaman 

siswa dalam menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor.  Model CRH juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui 

diskusi kelompok dan model CRH adalah model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan menyenangkan karena setiao siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak 

“horee!!’ atau yel-yel lainnya. 

Ula (2013), berpendapat dampak negatif dari pembelajaran konvensional antara lain proses 

pembelajaran yang berlangsung bersifat monoton sehingga akan membosankan, siswa akan menjadi pasif 

karena hanya menerima apa yang diberikan pendidikan tanpa ada kreativitas diri, siswa akan lebih 

terfokus untuk membuat catatan, siswa akan lebih cepat lupa dengan materi pelajaran karena proses 

pembelajaran dirasa kurang bermakna, dan akhirnya pengetahuan yang diperoleh siswa hanya sebatas 

pengetahuan yang diberikan oleh pendidik tanpa adanya inovasi dan kreativitas. 

Susanto [2] mengatakan bahwa pemahaman konsep adalah salah satu cara agar pembelajaran dapat 

membantu siswa untuk memahami konsep utama dari suatu pelajaran, bukan sekedar mengingat atau 

menghafal rumus. Konsep-konsep dalam matematika terorganisasi secara sistematis, logis, dan hierarkis 

dari yang paling senderhana ke yang kompleks. Hendriana dkk [8] juga mengatakan pentingnya memiliki 

kemampuan pemahaman matematis diantaranya adalah kemampuan tersebut tercantum dalam tujuan 

pembelajaran matematika Kurikulum Matematika SM (KTSP 2006 dan Kurukulum 2013) dan dalam 

NCTM (1989). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Hudoyo (2003) yang menyatakan: 

“Tujuan mengajar matematika adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta didik”. 

Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa siswa kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu 

agar bahan yang disampaikan dipahami sepenuhnya oleh siswa. Santrock [8] mengatakan bahwa 

pemahaman konsep adalah aspek kunci dari pembelajaran. Demikian pula, pemahaman matematis 

merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika 

maupun masalah kehidupan nyata. 

Van D.W [9], menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika adalah sebagai berikut. 

(1) Berpikir refleksi siswa 

Berpikir reflektif melibatkan beberapa bentuk kegiatan mental (berpikir). Berpikir reflektif adalah 

kegiatan yang aktif, tidak pasif dan perlu usaha. Berpikir reflektif meliputi menjelaskan sesuatu atau 

mencoba menghubungkan konsep-konsep yang kelihatannya  terkait. Berpikir reflektif terjadi saat para 

siswa mencoba memahami penjelasan dari orang lain, ketika mereka bertanya dan ketika mereka 

menjelaskan atau menyelidiki kebenaran pemahaman mereka sendiri. 

(2) Interaksi 

Berpikir reflektif menjadi lebih meningkat saat anak-anak terlibat dalam pekerjaan teman-

temannya. Suasana interaktif merupakan kesempatan terbaik bagi anak-anak untuk belajar. 

(3) Penggunaan alat-alat untuk belajar  

Benda-benda fisik atau manipulatif untuk memodelkan konsep-konsep matematika merupakan 

alat-alat yang penting untuk membantu siswa belajar matematika. 

Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Menyatakan kembali konsep yang sudah dipelajari. 

(2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika. 

(3) Menggunakan konsep matematika. 

(4) Membuat contoh dan non contoh dari konsep. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen kuasi. Model desain yang 

digunakan pada penelitian ini adalah posttest-only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 218 

siswa. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dilanjutkan dengan 

random sampling. Teknik purposive sampling dengan pertimbangan kedua kelas yang dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas konvensional memiliki kemampuan awal yang sama. Sedangkan teknik 

random sampling digunakan untuk menentukan pengambilan kelas yang memenuhi persyaratan bahwa 

kedua kelas tersebut memiliki kemampuan matematis yang relatif sama. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 04 April 2018 sampai 09 Mei 2018. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pertama Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan 

data yang berkaitan dengan sekolah yang menjadi tempat penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan 

pengumpulan data berupa nilai ulangan tengah semester siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin 

semster genap tahun pelajaran 2017/2018 yang dijadikan data kemampuan awal siswa, serta arsip atau 

dokumen untuk keperluan penelitian. Kedua Tes tertulis dilakukan untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII di SMP Negeri 31 Banjarmasin pada kelas eksperimen 

dan kelas kontor yang dilakukan pada pertemuan ketujuh. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes evaluasi akhir mencakup empat indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

dinilai, yakni: (1) menyatakan kembali konsep yang sudah dipelajari; (2) mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan konsep matematika; (3) menerapkan konsep matematika; dan (4) memberikan contoh dan 

non contoh dari konsep. Berikut rangkuman kemampuan pemahaman konsep matematis kelas yang 

menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional sebagai berikut: 

 

1. Kemampuan pemahaman konsep matematis dalam menyatakan kembali konsep yang sudah 

dipelajari 

Pada indikator 1 siswa diharapkan mampu menyatakan kembali sebuah konsep yang sudah 

dipelajari. Rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa untuk indikator 1 dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Dalam Menyatakan Kembali Konsep yang 

Sudah Dipelajari 

 

Kelas Rata-Rata Kualifikasi 

Model Pembelajaran CRH 89,19 Amat Baik 

Model pembelajaran 

konvensional 

81,68 Amat Baik 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

untuk indikator menyatakan kembali konsep yang sudah dipelajari pada kelas yang menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe CRH berada pada kualifikasi amat baik, hal ini terlihat dari banyaknya siswa 

menuliskan yang diketahui dan ditanya pada soal, karena dari contoh soal, kerja kelompok dan evaluasi, 

siswa sudah terbiasa menuliskan diketahui dan ditanya. Kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional berada pada kualifikasi baik, hal ini terlihat dari siswa mampu menuliskan diketahui dan 

ditanya dan hanya sebagian kecil siswa yang tidak menuliskan diketahui dan ditanya dari soal. 

 

2. Kemampuan pemahaman konsep matematika dalam mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan konsep matematika 

Pada indikator 2, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep 

matematika dan dapat memberikan alasan yang sesuai dengan objek yang diklasifikasikan. Kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa untuk indikator 2 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

 

Tabel 2 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Dalam Mengklasifikasikan Objek-Objek 

Berdasarkan Konsep Matematika 

Kelas Rata-rata Kualifikasi 

Model Pembelajaran CRH 64,87 Baik 

Model pembelajaran 

konvensional 

41,67 Kurang 

 

Berdasarkan Tabel  2 diketahui rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa untuk 

indikator mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH berada pada kualifikasi baik, hal ini terlihat dari tepatnya 

memilih gambar yang berbentuk kubus dan balok, adapun untuk alasan siswa mampu menuliskan tetapi 

banyak yang kurang tepat. Kelas yang menggunkan model pembelajaran konvensional berada pada 

kualifikasi kurang, hal ini karena hanya  sebagian kecil dari siswa yang dengan benar memilih gambar 

kubus dan balok beserta alasannya. Siswa lainnya saat memilih gambar dadu sebagai kubus dan 

penghapus sebagai balok padahal gambar di soal evaluasi sisinya bukan persegi dan memberikan alasan 

banyak kurang tepat bahkan salah. 

3. Kemampuan pemahaman konsep matematis dalam menerapkan konsep matematika 

Pada indikator 3, siswa diharapkan mampu menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari 

dalam menyelesaikan soal matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa untuk 

indikator 3 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

 

Tabel 3 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Dalam Menerapkan Konsep Matematika 

Kelas Rata-rata Kualifikasi 

Model Pembelajaran CRH 90,77 Istimewa 

Model pembelajaran 

konvensional 

66,67 Baik 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

untuk indikator menerapkan konsep matematika pada kelas yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH berada pada kualifikasi istimewa, hal ini dilihat dari mampunya siswa 

menyelesaikan soal sesuai konsep yang sudah dipelajari dengan tepat dan hanya beberapa siswa yang 

kurang tepat atau kurang lengkap saja. Indikator memberikam contoh dan non contoh dari konsep berada 

pada kualifikasi kurang dan kelas yang menggunakan model pembelajaraan konvensional berada pada 
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kualifikasi baik, karena pada soal nomor 4 banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan dan masih 

menggunakan rumus luas permukaan balok yaitu 2(pl + pt + lt). 

4. Kemampuan pemahaman konsep matematis dalam memberikan contoh dan non contoh dari konsep 

Pada indikator 4, siswa diharapkan mampu memberikan contoh dan non contoh dari konsep yang 

dipelajari. Kemampuan pemahaman konsep matematis siwa untuk indikator 4 dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut. 

 

Tabel 4 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Dalam Memberikan Contoh dan Non Contoh 

Dari Konsep 

Kelas Rata-rata Kualifikasi 

Model Pembelajaran CRH 58,38 Cukup 

Model pembelajaran konvensional 47,30 Kurang 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

untuk indikator memberikan contoh dan non contoh dari konsep yang telah dipelajari pada kelas yang 

menggunakan model pembelajran kooperatif tipe CRH berada pada kualifikasi cukup, pada indikator 

keempat ini yang paling rendah dari indikator yang lain karena siswa banyak kurang lengkap untuk 

memberikan jawaban non contoh bangun ruang yang bukan kubus dan balok. dan kelas yang 

menggunkan model pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi kurang, karena banyak siswa 

yang menjawab 3 bangun ruang yang gabungan dari kubus dan balok bukan masing-masing 3 bangun 

ruang kubus dan balok. Banyak siswa yang salah menjawab pada memberikan contoh bangun ruang yang 

bukan kubus dan balok. 

Rangkuman kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CRH dan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional dari 

evaluasi akhir dilihat dalam Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata Kualifikasi 

Model pembelajaran 

CRH 

37 96 46 84,43 Amat Baik 

Model pembelajaran 

konvensional 

37 92 46 67,32 Baik 

 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH berada pada kualifikasi amat baik dan 

kelas yang menggunkan model pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi baik. Rata-rata skor 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang dicapai pada kedua sampel cukup jauh berbeda 

yaitu 84,43 pada kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 67,32. Jadi rata-rata skor kemampuan pemahaman 

konsep matematis kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH lebih tinggi 

daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Tabel 6 Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Kelas Sig. Taraf 

signifikan 

Kesimpulan 

Model pembelajaran 

kooperatif tipe course review 

horay 

 

0,072 

 

 

α = 5% 

Berdistribusi normal 

Model pembelajaran 

konvensional 

 

0,100 

Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH lebih dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis pada kelas yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH berdistribusi normal. Selanjutnya nilai signifikansi pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional lebih dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematis pada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

berdistribusi normal. 

 

 

Tabel 7 Uji Homogenitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Kelas Sig. Taraf signifikan Kesimpulan 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe CRH dan model 

pembelajaran konvensional 

 

0,194 

 

α = 5% 

 

Homogen 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis kedua kelas homogen. 

 

 

Tabel 8 Uji T Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Kelas Sig. Taraf signifikan Kesimpulan 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

CRH dan model pembelajaran 

konvensional 

0,000 α = 5% Terdapat perbedaan 

 

 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai signifikansi kurang dari α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan nilai rata-rata kemampuan pemahaman 

konsep matematis untuk kedua kelas terdapat perbedaan yaitu pembelajaran dengan model CRH dengan 

nilai rata-rata 84,43 dan dengan pembelajaran konvensional 67,32. Jadi rata-rata skor kemampuan 

pemahaman konsep matematis kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH lebih 

tinggi daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan uji beda untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan ataukah tidak. 

Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis antara kedua kelas 

terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep 
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matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe CRH berpengaruh terhadap 

kemampuan matematis siswa dibandingkan yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Seperti yang dikatakan Van D.W [9], faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika adalah, berpikir refleksi siswa, interaksi dan penggunaan alat-alat untuk 

belajar. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelas VIII SMP Negeri 31 Banjarmasin tahun pelajaran 

2017/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay berada pada kualifikasi amat baik. 

(2) Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional berada pada kualifikasi baik. 

(3) Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay berpengaruh terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

Saran   

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut. 

(1)  Bagi Guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay pada pembelajaran matematika untuk melatih kempuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

(2) Bagi siswa  diharapkan lebih rajin belajar dan berlatih agar kemampuan pemahaman konsep 

matematis semakin baik. 
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