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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan. Pendidikan merupakan sarana dan wadah 

pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian 

dan penanganan baik oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam rangka 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

sekarang ini, pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana yang sangat 

penting untuk peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena 

itu, bidang pendidikan harus mendapat penanganan dan prioritas yang utama 

baik oleh pemerintah, para pengelola pendidikan dan masyarakat. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian terpadu dari upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aspek kemampuan, 

kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini 

menimbulkan dorongan bagi pemerintah untuk selalu berusaha memperbaiki dan 

menyempurnakan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan. 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 terdiri dari berbagai macam, yang 

masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Guru harus 
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pandai memilih metode pembelajaran sehingga siswa akan tertarik dan 

termotivasi untuk belajar. 

Kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah selama ini adalah 

pembelajaran PKn berlangsung secara konvensional. Guru 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 menerapkan, memproses dan 

mengembangkan konsep. Hal inilah yang terjadi dalam pembelajaran PKn di SD 

Negeri 01 Giriwondo di mana dalam pembelajarn PKn guru masih 

menggunakan metode ceramah sehingga hasil belajar PKn siswa sangat rendah. 

Berdasarkan data nilai belajar siswa, dari 14 siswa kelas IV hanya 6 siswa yang 

memenuhi KKM, sedangkan 8 siswa memperoleh nilai di bawah KKM (70). 

Hasil ini menunjukkan persentase ketuntasan belajar siswa masih sangat rendah, 

karena hanya mencapai 43%. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn siswa. Dari strategi pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan yaitu melalui strategi pembelajaran course 

review horey. Melalui Pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat 

melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok 

kecil. Course Review Horay merupakan salah satu metode yang menuntut 

aktivitas belajar lebih banyak pada siswa. Metode tersebut merupakan cara 



3 
 

belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang 

diajarkan dengan menyelesaikan soal-soal. 

Metode course review horey adalah metode pembelajaran dengan 

pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk 

menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung 

berteriak horay. Course review horey merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif yang bersifat menyenangkan dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif, selain itu juga dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta membantu siswa untuk 

mengingat konsep yang dipelajari secara mudah. 

Pada pembelajaran course review horey 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 materi, yang pada 

akhirnya dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa. 

Penerapan metode course review horey diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 01 Giriwondo  Jumapolo. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memilih judul penelitian: 

“Peningkatan Hasil Belajar PKn dengan Menggunakan Metode Course Review 

Horey pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Giriwondo Kecamatan Jumapolo 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan, serta 

untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan penafsiran judul 

maka dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

course review horey. 

2. Penelitian dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran PKn dan khususnya 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Giriwondo. 

 
C. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah: “Apakah 

penerapan metode Course Review Horey dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Giriwondo Kecamatan Jumapolo Tahun 

Pelajaran 2012/2013?” 

 
D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus : Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn dengan penerapan metode course review horey pada siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Giriwondo Kecamatan Jumapolo Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn serta keberanian siswa 

dalam mengemukakan pendapat. 
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b. Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam penerapan metode 

course review horey 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang penerapan metode course review horey ini 

ada dua yaitu secara teoritis dan secara praktis:  

1. Manfaat teoristis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pemahaman metode 

pembelajaran course review horey sebagai salah satu metode pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa  

1) Menumbuhkan aktivitas dalam pelaksanaan pembelajaran PKn 

sehingga lebih bermakna. 

2) Diharapkan hasil belajar PKn siswa meningkat dengan metode 

course review horey.  

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai referensi dalam proses belajar mengajar terhadap 

ketepatan dan keefektifan penggunaan metode pembelajaran course 

review horey. 

c. Bagi peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran 

pada mata pelajaran PKn sekaligus sebagai metode yang dapat 

dilaksanakan dan dikembangkan kelak.  


