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MANUSIA DAN HEWAN SISWA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 1 
KETELAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 

 
Qodriah Siti Fatmawati, A510110006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015,xiv + 220 halaman (termasuk Lampiran). 

 
ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui 
penggunaan strategi pembelajaran CRH pada siswa kelas VB SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VB SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta berjumlah 32 anak, 
terdiri dari 15 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki, subjek pelaku tindakan yaitu 
peneliti dan guru kelas VB  dengan objek penelitiannya adalah motivasi dan hasil 
belajar siswa serta strategi CRH. Tindakan dilaksanakan selama 2 siklus setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi CRH. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap prasiklus, siklus I dan siklus II. 
Peningkatan motivasi dapat dilihat antara lain: Hasrat dan keinginan berhasil 
meningkat dari 21,875% (prasiklus) menjadi 93,75% (siklus II pertemuan II). 
Dorongan dan kebutuhan dalam belajar meningkat dari 37,5% (prasiklus) menjadi 
90,625% (siklus II pertemuan II). Penghargaan dalam belajar meningkat dari 37,5% 
(prasiklus), menjadi 84,375% (siklus II pertemuan II). Kegiatan yang menarik dalam 
belajar meningkat dari 31,25% (prasiklus), menjadi 84,375% (siklus II pertemuan II). 
Lingkungan belajar yang kondusif meningkat dari 31,25% (prasiklus), menjadi 
90,625% (siklus II pertemuan II). Selain peningkatan motivasi belajar, hasil belajar 
siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran dari dari 31,25% (prasiklus) menjadi 93,75% (siklus II pertemuan II). 
 
Kata kunci : motivasi, hasil belajar, Course Review Horay (CRH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen yang sangat berperan 

dalam proses belajar mengajar untuk pembentukan sumber daya manusia 

yang pontensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran sebagian besar terletak  pada  kegiatan guru dalam 

mendorong siswa kearah tercapainya tujuan pendidikan. Maka salah satu 

tugas utama dari seorang guru adalah berusaha untuk membantu dan 

membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. 

Belajar merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Salah satu ciri belajar pada seseorang adalah terjadinya 

perubahan atau perkembangan individu yang meliputi tiga ranah yang dikenal 

dengan taksonomi Bloom, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor Peningkatan belajar siswa sangat tergantung pada penguasaan 

serta tehnik mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran. Semua itu dapat 

terwujud apabila keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri 

(Aunurrahman. 2013: 49). 

Dalam kurikulum 2013 proses belajar mengajar, pengajaran 

hendaknya dipusatkan pada siswa dan kegiatan belajar mengajar harus 

melibatkan keaktifan siswa secara penuh (active learning). Guru 

memposisikan diri sebagai pembimbing, fasilator dan juga motivator dalam 

kegiatan-mengajar sehingga siswa dapat membangkitkan kemauan dan 

kemampuannya sendiri untuk mencari, menemukan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan dan pengalaman 

belajarnya. 

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh metode 

pengajaran juga dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi diharapkan akan memiliki hasil belajar 

yang baik. Dengan motivasi belajar yang tinggi siswa dapat mempunyai 

semangat dalam mempelajari materi yang disampaikan guru 



Hasil belajar dapat dikatakan membekas atau konstan, jika perubahan 

yang terjadi akibat proses belajar yang tahan lama dan tidak terhapus begitu 

saja. Hasil belajar siswa yang diperoleh pada tema Organ Tubuh Manusia dan 

Hewan di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta belum mencapai hasil 

yang optimal, meskipun upaya guru telah dilakukan dengan mengadakan 

latihan berulang-ulang. KKM untuk kurikulum 2013 sudah ditetapkan oleh 

pemerintah yaitu minimal 2,66 yang kemudian dikonversikan menjadi 66,5 

tetapi di SD Muhammadiyah1 Ketelan Surakarta telah menetapkan nilai 

KKM sendiri yaitu 70.  

Berdasarkan pengamatan peneliti pada sekolah tersebut, keberhasilan 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar baik pada proses pengerjaan maupun 

pada hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Selain itu motivasi siswa dalam belajar dan mengikuti 

pembelajaran juga masih kurang., sehingga akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

Strategi pembelajaran Course Review Horay (CRH) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif 

dalam belajar. Strategi ini merupakan cara belajar mengajar yang lebih 

menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan guru dengan 

menyelesaikan soal-soal. Dalam aplikasinya strategi pembelajaran Course 

Review Horay (CRH) tidak hanya meninggikan keaktifan siswa. 

Pembelajaran strategi Course Review Horay (CRH)  juga melatih siswa untuk 

mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu  terdapat 

peningkatan motivasi dan hasil belajar melalui strategi pembelajaran Course 

Review Horay tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Tahun Ajaran  2014/2015. 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2014/2015, yang meliputi persiapan penelitian sampai penyusunan laporan 

penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VB SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta yang berjumlah 32 siswa dan guru kelas 

VB. Objek penelitian ini adalah pembelajaran tema Organ Tubuh Manusia 

dan Hewan, sub tema  Organ Tubuh Manusia dan Hewan melalui penerapan 

strategi Course Review Horay untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap 1 siklus terdiri dari 2 

pertemuan. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dalam penelitian 

untuk memperoleh keterangan sesuai apa adanya atau cara untuk 

mengumpulkan data. Penggunaan metode pengumpulan data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 

tes. 

Menurut Iskandar (2012: 68) observasi merupakan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran. Efek dari suatu intervensi (action) terus dimonitoring 

secara reflektif. Metode observasi langsung digunakan untuk mengamati 

pelaksanaan pembelajaran melalui strategi Course Review Horay dan 

mengamati tindak belajar siswa tentang motivasi dan hasil belajar siswa tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan. Selain itu observasi digunakan untuk 

mengamati tindak mengajar guru dengan menggunakan strategi Course 

Review Horay ketika mengajar kelas VB SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta. Pengamatan tindak belajar siswa dan tindak mengajar guru 

menggunakan pedoman observasi yang telah disiapkan oleh peneliti.  



Menurut Rubino Rubiyanto (2013: 89)Wawancara adalah “cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertanya seacara lisan responden menjawab secara lisan pula”. 

Wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab dengan siswa 

dan guru kelas V tentang motivasi belajar siswa pada kelas V khususnya pada 

Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan.  

Menurut Arikunto (2002: 135), metode dokumentasi merupakan 

metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, arsip 

yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi merupakan cara 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai sumber 

data yang bertujuan untuk menelaah motivasi dan hasil belajar siswa. 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data  perkembangan siswa yang 

berupa daftar presensi, daftar nilai, rencana pelaksanaan pembelajaran, foto-

foto, dan dokumen yang ada di dalam sekolah. Data ini bermanfaat bagi 

peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari 

fokus permasalahan penelitian.  

Kunandar (2013: 186), tes adalah sejumlah pertanyaan yang 

disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan 

keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis 

didalam dirinya. Tes dimaksudkan untuk melihat perkembangan kemampuan 

siswa secara individu terhadap materi yang telah dipelajarinya. Selain itu tes 

hasil belajar juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penggunaan 

strategi pembelajaran Course Review Horay dalam meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dikelas 

C. HASIL PENELITIAN 

Refleksi awal berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti 

terhadap proses pembelajaran khususnya kelas VB, data hasil pengamatan 

yang diperoleh antara lain : Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

masih banyak menggunakan metode ceramah. Siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan guru. Siswa terlihat bosan 



dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Siswa banyak 

mengeluh ketika disuruh membaca dan menghafal materi karena cakupan 

materi yang terlalu banyak. Sebelum penelitian peneliti melakukan observasi. 

Hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang 

mengambarkan rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan. Rendahnya hasil belajar siswa terbukti hanya 10 

siswa atau sekitar 31,25 % siswa yang nilainya diatas KKM , sedangkan 

siswa lainnya nilainya masih dibawah KKM, maka perlu dilakukan tindakan. 

Tindakan pertama dilakukan pada siklus I yang dilaksanakan pada 

hari Rabu, 7 Januari 2015 dan Jumat, 9 Januari 2015. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus 

dengan empat tahapan, antara lain perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Tindakan siklus II dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuam, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Januari 2015 dan Jumat, 

16 Januari 2015, dan tahapan pelaksanaannya sama dengan siklus I. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta jumlah siswa 32 siswa. Dalam pelaksanaan tindakan ini, peneliti 

bertindak sebagai guru pengajar, dan didampingi oleh seorang guru 

pengamat. Proses pembelajaran menggunakan strategi Course Review Horay 

pada tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan sub tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan.  

Pada siklus I ini proses pembelajaran dilakukan dengan diskusi 

dengan membentuk kelompok. Dalam siklus I ini dapat diamati bahwa 

Interaksi siswa sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa siswa 

yang masih gaduh atau ramai sendiri. Proses pembelajaran berjalan dengan 

cara belajar kelompok. Hasil penelitian dapat dilihat dari peningkatan yang 

terjadi pada pra siklus sampai siklus II. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

hasil setiap aspek dari pra siklus sampai siklus II pertemuan II 

Hasil motivasi belajar siswa dari pra siklus sampai siklus II pertemuan 

II dapat dijelaskan sebagai betikut : Peningkatan motivasi dapat dilihat 

anatara lain: Hasrat dan keinginan berhasil meningkat dari 21,875% (pra 



siklus), 37,5% (siklus I pertemuan I), 50% (siklus I pertemuan II), 78,13% 

(siklus II pertemuan I), 93,75% (siklus II pertemuan II). Dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar meningkat 37,5%(pra siklus), 46,88% (siklus I 

pertemuan I), 62,5%(siklus I pertemuan II), 62,5% (siklus II pertemuan I), 

90,625% (siklus II pertemuan II). Penghargaan dalam belajar meningkat dari 

37,5% (pra siklus), 37,5% (siklus I pertemuan I), 50% (siklus I pertemuan II) 

, 53,125 (siklus II pertemuan I), 84,375% (siklus II pertemuan II). Kegiatan 

yang menarik dalam belajar meningkat dari 31,25%( pra siklus), 43,75% 

(siklus I pertemuan I), 43,75% (siklus I pertemuan II), 71,88% (siklus II 

pertemuan I), 84,375% (siklus II pertemuan II). Lingkungan belajar yang 

kondusif meningkat dari 31,25% (pra siklus), 46,88% (siklus I pertemuan I), 

50%( siklus I pertemuan II), 84,375% (siklus II pertemuan I), 90,625% 

(siklus II pertemuan II). Selain peningkatan motivasi belajar , hasil belajar 

siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pelaksanaan pembelajaran dari dari 31,25% menjadi 93,75%. 

Adapun jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar atau 

siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70 dalam proses 

pembelajaran Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Course Review Horay yaitu hasil belajar siswa sebelum 

dilaksanakan tindakan sebesar 31,25% atau sebanyak 10 siswa, pada siklus I 

pertemuan I sebesar 65,6 % atau sebanyak 21 siswa, pada siklus I pertemuan 

II sebesar 87,5 % atau sebanyak 28 siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 

87,5 % atau sebanyak 28 siswa dan pada siklus II pertemuan II sebesar 93,75 

% atau sebanyak 30 siswa. Berdasarkan hal tersebut hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari sebelum pelaksanaan tindakan sampai 

pelaksanaan siklus II sebesar 62,5 % atau sebanyak 20 siswa. 

Dari hasil peningkatan motivasi belajar pada setiap aspek yang sudah 

mencapai indikator pencapaian. Dan dari hasil belajar siswa yang mengalami 

peningkatan dan telah tercapainya indikator pencapaian yang ditetapkan maka 

penelitian ini berakhir pada siklus II pertemuan kedua. 



D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi Course Review Horay dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar  
tema Organ Tubuh manusia dan Hewan siswa kelas VB SD Muhammadiyah 
1 Ketelan Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil penelitian 
melalui siklus I dan II maka hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat 
diterima kebenarannya yang berarti bahwa: 

1. “Penerapan strategi Course Review Horay ( CRH ) diketahui  pada tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

2. “Penerapan strategi Course Review Horay ( CRH ) diketahui pada tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan dapat meningkatkan hasil belajar pada  

siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Tahun Ajaran 

2014/2015”. 
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