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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan  

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdikbud, 2005:5). Pendidikan 

merupakan salah satu faktor  utama bagi pengembangan sumber daya manusia 

karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia 

sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan 

bangsanya. 

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 
jawab”.  

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 
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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. 

Dalam proses pembelajaran adanya kecenderungan siswa tidak mau 

bertanya kepada guru meskipun sebenarnya siswa belum memahami materi 

yang diajarkan. Metode yang sering dilakukan oleh guru tidak efektif walaupun 

guru sudah mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. 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. 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan (Abu Ahmadi, 2003: 128).  

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 
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yaitu minimal 2,66 yang kemudian dikonversikan menjadi 66,5, tetapi di SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta telah menetapkan nilai KKM sendiri yaitu 

70. 

Berdasarka pada pengamatan di sekolah tersebut, bahwa hasil ulangan 

materi tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan banyak yang belum mencapai 

nilai KKM yang ditetapkan oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta yaitu 

70. Dengan kata lain keberhasilan siswa dalam meningkatkan hasil belajar baik 

pada proses pengerjaan maupun pada hasil yang dicapai belum menunjukkan 

hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Berdasarkan observasi awal di SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta, kebanyak guru dalam proses pembelajaran masih cenderung 

menggunakan model pembelajaran konvesional yang didominasi metode 

ceramah dan diskusi, sehingga guru terlibat lebih aktif dari siswa. Hal ini 

menyebabkan  proses pembelajaran akan terlihat pasif dan menimbulkan 

persepsi bagi siswa bahwa belajar itu sulit dan membosankan, sehingga akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hasil belajar ditentukan antara lain oleh gabungan antara kemampuan 

dasar siswa dan kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan ditentukan oleh 

motivasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi 

perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam proses 

pembelajaran guru perlu menarik perhatian dan mendorong motivasi belajar 

siswa. Sehingga menciptakan kepedulian, ketertarikan, kesenangan, minat, 

gairah, dan lain-lainnya dalam diri siswa untuk menjalankan proses belajarnya. 

Pembelajaran yang kurang mendorong perhatian dan motivasi siswa 

cenderung kurang menyenangkan dan membosankan, sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang kurang memuaskan. Inovasi dalam pembelajaran 

diperlukan untuk menimbulkan perhatian dan motivasi belajar siswa. 

Mengingat banyaknya persoalan yang timbul akibat masalah tersebut, maka 

peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan penerapan sstrategi 

pembelajaran Course Review Horay (CRH). 
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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 model Course Review 

Horay (CRH)  juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan 

sosial yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul suatu permasalahan sejauh 

mana penerapan Course Review Horay (CRH) untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan. Untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang berjudul “Peningkatan Motivasi dan Hasil 

Belajar melalui Strategi Pembelajaran Course Review Horay pada Tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta Tahun Ajaran  2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasi sebagai berikut  : 

1. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung kurang 

menarik. 

2. Metode pembelajaran sering menggunakan merode ceramah dan 

diskusi sederhana dimana hanya sebagian siswa yang berpartisipasi 

aktif. 

3. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar. 

4. Rendahnya hasil belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah, maka pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih 



5 
 

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

sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran 

adalah menggunakan strategi Course Review Horay. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar 

siswa pada tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan, sub tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan. 

3. Penelitian dibatasi hanya pada kelas VB yang berjumlah 33 siswa dan 

guru kelas VB SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta tahun ajaran 

2014/2015. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. “Apakah strategi pembelajaran Course Review Horay dapat 

meningkatan motivasi siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta ?” 

2. “Apakah strategi pembelajaran Course Review Horay dapat 

meningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 1 

Ketelan Surakarta ?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan ini bertujuan 

untuk;  

1. Mengetahui peningkatan motivasi melalui penggunaan srategi  

pembelajaran Course Review Horay pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar melalui penggunaan strategi 

pembelajaran Course Review Horay pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pembelajaran sastra. 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada 

umumnya mengenai strategi pembelajaran Course Review Horay untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, 

guru, dan kepala sekolah. 

a. Bagi siswa,  

Siswa dapat membiasakan diri belajar aktif untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan system kelompok untuk 

berkomunikasi. 

b. Bagi guru,  

Guru dapat memberikan masukan  wawasan baru tentang 

strategi pembelajaran dan meningkatkan sistem pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Course Review Horay . 

c. Bagi Sekolah, 

Dapat mendorong guru lain untuk ikut aktif melakasanakan 

pembelajaran yang inovatif. 

d. Bagi peneliti  

Mengembangkan wawasan tentang penggunaan strategi yang 

tepat dalam proses pembelajaran. . 


