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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. 

Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai suatu 

bentuk kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan juga merupakan 

proses bantuan yang diberikan secara sadar dan terencna untuk 

mengembangkan berbagai ragam potensi anak didik, sehingga dapat 

beradaptasi secara kreatif dengan lingkungan serta berbagai perubahan yang 

terjadi. Perubahan dalam pendidikan menuntut semua komponen yang terlibat 

di dalamnya seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemerintah dan 

masyarakat untuk senantiasa mempersiapkan diri secara matang dengan 

mengembangkan kemampuan pribadi melalui pengetahuan, ketrampilan dan 

keahlian. 

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Sri Sulistyorini, 

2007:14) Sebagai pendidik, di dalam interaksi belajar mengajar benar-benar 

diharapakan menerapkan aktivitas siswa, yaitu belajar sambil 

mempraktikkannya (learning by doing). Untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan interaksi aktif, maka guru menggunakan strategi belajar 

mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
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Di dalam proses belajar mengajar, pengajaran hendaknya dipusatkan 

pada siswa (student centered) dan kegiatan belajar-mengajar harus melibatkan 

keaktifan anak secara penuh (active learning). Dalam hal ini, guru 

memposisikan dirinya di dalam berbagai peranan, seperti sebagai 

pembimbing, fasilitator, dan juga motivator dalam kegiatan belajar-mengajar 

sehingga siswa dapat membangkitkan kemauan dan kemampuannya sendiri 

untuk mencari, menemukan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan sendiri 

berbagai pengetahuan dan pengalaman belajarnya. 

Namun, kenyataan yang ditemukan di sekolah selama ini adalah 

pembelajaran berlangsung secara konvensional. Dimana dalam pembelajaran 

guru hanya melakukan ceramah sehingga aktivitas belajar siswa menjadi 

kurang optimal, khususnya dalam pembelajaran IPA belum berjalan seperti 

yang diharapkan. Sering kali dalam proses pembelajaran adanya 

kecenderungan siswa tidak mau bertanya kepada guru meskipun sebenarnya 

belum mengerti materi yang diajarkan. Metode yang sering dilakukan oleh 

guru untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkannya dalam diskusi. Tetapi 

metode ini tidak terlalu efektif walaupun guru sudah mendorong siswa untuk 

berpartisipasi. Sebagian siswa terpaku menjadi penonton, sementara arena 

diskusi hanya dikuasai segelintir siswa. Siswa bertindak pasif atau sekedar 

menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi kesempatan 

mengembangkan konsep-konsep yang didapat, kurang diberi kesempatan 

untuk berinteraksi dengan objek konkret, kurang ada keseimbangan antara 

proses dan produk dan kurang mengembangkan keterampilan berpikir. Sikap 
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pasif siswa dalam proses pembelajaran dan sistem pembelajaran yang 

monoton telah berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak maksimal.  

Dibalik alasan-alasan tersebut ditemukan permasalahan-permasalahan 

lain di SD Negeri 03 Kemiri khususnya kelas IV dalam pembelajaran IPA, 

antara lain:  

1. Kebosanan siswa dan mengantuk, karena hanya diposisikan sebagai 

pendengar.  

2. Metode pembelajaran sering menggunakan metode ceramah dan diskusi 

sederhana dimana hanya sebagian siswa yang berpartisipasi aktif. 

3. Guru belum mengoptimalkan ketrampilan proses IPA. 

4. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran IPA. 

Untuk itu diperlukan pengembangan pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif yang dapat menumbuhkan semangat belajar dan memperkuat daya 

ingat siswa terhadap materi yang dipelajari, khususnya materi pelajaran IPA. 

Usaha guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal antara lain 

memilih metode yang tepat, sesuai materinya dan menunjang terciptanya 

kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yaitu belajar mengajar dengan 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pada 

pembelajaran kooperatif siswa percaya bahwa keberhasilan mereka akan 

tercapai jika setiap anggota kelompoknya berhasil.  Course Review Horay 

merupakan salah satu metode yang menuntut aktivitas belajar lebih banyak 

pada siswa. Metode tersebut merupakan cara belajar mengajar yang lebih 
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menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan dengan menyelesaikan 

soal-soal. 

Metode Course Review Horay diharapkan dapat melatih kerjasama 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok. Dengan 

menuliskan jawaban langsung setelah soal selesai dibacakan oleh guru dapat 

menambah keaktifan siswa dan kecepatan dalam berfikir. Selain itu, dengan 

adanya keikutsertaan siswa dalam penilaian soal diharapkan dapat 

menumbuhkan dan menanamkan kejujuran siswa.  

Menurut Rachmad Widodo (http://wyw1d.wordpress.com) 

mengemukakan bahwa “course review horay merupakan metode pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan 

karena setiap siswa yang dapat menjawab benar maka siswa tersebut 

diwajibkan berteriak ’hore!’ atau yel-yel lainnya yang disukai”. Dengan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan siswa akan tertarik untuk belajar 

sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Sebagai pengajar, guru dituntut untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Selain menggunakan metode pembelajaran yang inovatif 

seperti metode Course Review Horay yang telah dijelaskan, dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar guru juga dituntut untuk menjadi 

manusia sumber. Guru dituntut untuk memiliki segala informasi yang 

dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Tuntutan peran ini memang cukup 

berat karena harus disadari bahwa guru bukanlah orang yang serba tahu. 
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Apalagi dalam masa sekarang ini, dengan perkembangan ilmu dan teknologi, 

siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media.  

Selain guru dan buku teks yang digunakan dalam membahas materi 

pelajaran, siswa juga bisa memperoleh sumber informasi dari referensi buku-

buku lain yang berkaitan dengan materi sehingga siswa memiliki kesempatan 

melatih diri belajar secara mandiri. Salah satu sumber informasi bagi siswa 

untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran 

khususnya pelajaran IPA adalah dengan menggunakan modul pembelajaran. 

Vembriarto (1985:20) mengatakan bahwa “Suatu modul adalah suatu paket 

pengajaran yang memuat satu unit konsep daripada bahan pelajaran”. 

Pengajaran modul itu merupakan usaha penyelenggaraan pengajaran 

individual yang memungkinkan siswa menguasai satu unit bahan pelajaran 

sebelum dia beralih kepada unit berikutnya. Modul itu disajikan dalam bentuk 

yang bersifat self-instructional. Masing-masing siswa dapat menentukan 

kecepatan dan intensitas belajarnya sendiri. Dengan menilai diri sendiri, siswa 

akan termotivasi untuk belajar lebih giat karena mereka dapat menilai apakah 

telah berhasil menguasai materi dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

IPA MELALUI METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY 

DENGAN MODUL PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 

03 KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa merasa bosan dan mengantuk, karena hanya diposisikan sebagai 

pendengar.  

2. Metode pembelajaran sering menggunakan metode ceramah dan diskusi 

sederhana dimana hanya sebagian siswa yang berpartisipasi aktif. 

3. Guru belum mengoptimalkan ketrampilan proses IPA. 

4. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran IPA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang di atas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah, maka pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih 

efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pelajaran IPA adalah 

menggunakan metode Course Review Horay melalui penggunaan modul.  

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA. 

3. Penelitian dibatasi hanya pada kelas IV SD Negeri 03 Kemiri Kecamatan 

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

“Apakah metode pembelajaran Course Review Horay dengan modul 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 03 

Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

2011/2012?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SD Negeri 03 Kemiri 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012 

pada pelajaran IPA melalui metode pembelajaran Course Review Horay 

dengan modul. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah keilmuan siswa khususnya dalam pembelajaran IPA melalui 

metode Course Review Horay dengan modul. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

Memberikan alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan 

metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran IPA, dapat 

membuat perencanaan mengajar sesuai dengan karakteristik siswa SD. 

b. Bagi siswa 

1) Siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran IPA.         

2) Memberikan pengalaman untuk belajar yang menarik dan berkesan      

pada siswa sehingga mampu mengonstruksi berbagai pengetahuan 

dengan baik. 

c. Bagi Sekolah 

Mendorong guru lain untuk ikut aktif melaksanakan  pembelajaran 

yang inovatif. 

d. Bagi Peneliti 

Mengembangkan wawasan tentang penggunaan metode yang tepat  

dalam proses pembelajaran.  

 

 

 

 


