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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah suatu kebutuhan manusia untuk mencapai suatu 

tujuan yang diharapkan. Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut (Purwanti 2019:190) Pendidikan merupakan kebutuhan dasar 

yang mutlak diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Maria Montessori 

(Meganingtyas et al., 2019:190) mengungkapkan bahwa pendidikan adalah 

aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan pribadi disiplin, 

kemandirian, dan instruksi diri. Oleh karena itu, harus didukung oleh 

pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan.  

Dalam menempuh suatu pendidikan itu tidak sangatlah 

mudah,harus melalui beberapa proses yang bertahap. dengan adanya 

pendidikan diharapkan bisa menumbuhkan banyak manusia yang memliki 

banyak keterampilan, mempunyai kemampuan untuk berpikir, dan sikap 

yang baik dan santun. Pendidikan itu sendiri hal bisa didapatkan oleh 

semua orang baik formal maupun non formal. Pendidikan ini sangat lah 

penting guna memajukan bangsa dan menghasilkan SDM yang unggul dan 

berprestasi dan mempunyai skill yang tinggi. Dalam menempuh 

pendidikan kita wajib menempuh 12 tahun yaitu Sekolah dasar (SD) 

selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 Tahun dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 Tahun. 

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil ( 2007) Sebagai pendidik, di 

dalam interaksi belajar mengajar benar benar diharapkan menerapkan 

aktivitas siswa, yaitu belajar sambil mempraktikkannya (learning by doing). 
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Untuk melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan interaksi aktif, maka 

guru menggunakan strategi belajar mengajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal. Di dalam dunia pendidikan terdapat proses 

belajar mengajar, pembelajaran tersebut sebaiknya dipusatkan kepada 

siswa (Student Centered) dan harus melibatkan keaktifan anak secara 

penuh (Active Learning). Dalam hal tersebut, pendidik harus memposisikan 

dirinya dalam berbagai peran, seperti membimbing, fasilitator dan sebagai 

motivator dalam kegiatan belajar mengajar secara berlangsung, sehingga 

siswa akan membangkitkan kemampuan dan kemauannya untuk 

mencari, menemukan, mengkomunikasikan dan menyimpulkan sendiri 

dalam hal pengetahuan dan pengalaman belajarnya.  

Selama ini pembelajaran di sekolah yang kita ketahui maasih 

berlangsung secara konvensional. Dimana guru hanya melakukan metode 

pembelajaran ceramah saja sehingga aktivitas belajar siswa kurang optimal 

khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam belum sesuai yang 

diharapkan. Sering kali di dalam pembelajaran terdapat siswa yang tidak mau 

bertanya kepada guru meskipun belum paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Model yang digunakan oleh guru untuk mengaktifkan 

siswanya yaitu dengan melibatkan dirinya dalam suatu diskusi. Model 

tersebut tidak efektif walaupun guru sudah melibatkan siswa untuk 

berdiskusi. Sehingga hanya sebagian siswa yang aktif dan yang lainnya 

sebagai penonton.  

Dibalik alasan alasan tersebut maka ditemukan permasalahan 

permasalahan di MI Muhammadiyah Kaliwuluh Khususnya kelas IV 

dalam pembelajaran IPA antara lain : kebosanan siswa dan mengantuk 

karena siswa diposisikan sebagai pendengar saja. Model pembelajaran 

sering menggunakan model ceramah sehinga siswa yang aktif hanya 

sebagian. Guru kurang optimal dalam keterampilan proses IPA. 

Penguasaan materi oleh siswa sangat kurang khususnya dalam 

pembelajaran IPA. Dari 22 siswa di MI Muhammadiyah Kaliwuluh 

kelas IV siswa yang bertanya sebanyak 3 siswa (13.63%),menjawab 
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pertanyaan 2 anak (9.09%) yang aktif berpendapat sebanyak 2 siswa 

(9.09%), yang berdiskusi kelompok dengan baik sebanyak 13 siswa 

(59.09%), yang mengerjakan latihan soal secara mandiri sebanyak 15 

siswa (68.18%). Sedangkan hasil belajar IPA siswa mencapai 9.09 % 

dengan nilai rata rata kelas 42.72, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) ≥ 70. Hal tersebut memberi gambaran bahwa hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA cenderung masih rendah. Adapun nilai siswa 

sebelum tindakan penelitian adalah : ( terlampir ) 

Untuk itu diperlukan pengembangan pembelajaran yang 

inofatif,kreatif dan kolaboratif yang dapat menumbuhkan semangat 

belajar dan memperkuat daya ingat siswa terhadap materi yang 

dipelajarinya khususnya pada pembelajaran IPA. Untuk  mencapai 

suatu tujuan guru memerlukan usaha yang optimal yaitu memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan tepat untuk tercapainya kegiatan 

pembelajaran yang kondusif. Yaitu dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif dengan mengelompokkan siswa kedalam kelompok kecil. 

Salah satunya dengan model pembelajaran course review horay. Course 

Review Horay merupakan salah satu model yang menuntut aktivitas 

belajar mengajar lebih pada siswa. Model tersebut merupakan cara 

belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang 

diajarkan dengan menyelesaikan soal – soal. 

Model Course Review Horay diharapkan dapat melatih kerjasama 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok. 

Dengan menuliskan jawaban langsung setelah soal selesai dibacakan oleh 

guru dan dapat menambahkan keaktifan siswa dalam kecepatan berpikir. 

Menurut Huda (Ufie et al., 2020:115–125) model pembelajaran CRH 

merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang 

hidup dan menyenangkan suasana kelas yang menyenangkan karena setiap 

siswa yang dapat menjawab dengan benar harus berteriak "hore!" atau yel-

yel pilihan lainnya. 
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Sebagai pendidik, guru dituntut untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Selain menggunakan model pembelajaran courses review 

horay yang telah dijelaskan, dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

guru juga dituntut untuk menjadi manusia sumber. Guru dituntut untuk 

mrmiliki segala informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Tuntutan peran ini memang cukup berat karena harus disadari bahwa guru 

bukanlah orang yang serba tahu. Apalagi dalam masa sekarang ini, dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi, siswa dapat memperoleh informasi dari 

berbagai media. Model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan oleh 

guru dalam proses pengajaran IPA karena mengandung unsur permainan 

sehingga dapat berkreasi suasana belajar yang menyenangkan dan 

membuat materi pelajaran lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. 

Metode pembelajaran CRH tidak membosankan, dan lebih memberikan 

semangat dan motivasi untuk siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. 

Selain guru dan buku teks yang digunakan dalam membahas materi 

pelajaran, siswa juga bisa memperoleh sumber informasi dan 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 pembelajaran khususnya Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah dengan menggunakan modul pembelajaran. Menurut Winkle 

(Susilo et al., 2016) Modul pembelajaran merupakan satuan program 

belajar mengajar yang terkecil, yang dipelajari oleh siswa sendiri secara 

perorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri self-

instructional menurut. 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. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Penggunaan Model Pembelajaran 

Courses Review Horay dengan MODUL untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada Siswa Kelas IV MI Muhammadiyah 

Kaliwuluh.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah 

masalah yang harus di identifikasi sebagai berikut : 

1. Siswa mudah mengantuk dan merasakn bosan karena siswa 

diposisikan hanya sebagai pendengar saja. 

2. Saat pembelajaran lebih sering menggunakan model pembelajaran 

ceramah dan diskusi sederhana sehingga hanya sebagian siswa yang 

aktif. 

3. Kurangnya pengoptimalan guru dalam keterampilan proses Ilmu 

Pengetahuan Alam 

4. Penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam masih rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, supaya permasalahan yang dikaji 

dapat terarah, sebaiknya diperlukan pembatasan masalah supaya penelitian 

ini lebih efisien dan efektif. Hal hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah menggunakan model pembelajaran Course 

Review Horay berbasis modul pembelajaran 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa pada  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

3. Dan untuk mengetahui aktivitas belajar selama proses pembelajaran 

berlangsung 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah model pembelajaran Course Review Horay berbasis modul 

pembelajaran dapat meningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Kaliwuh ? 

2. Bagaimana aktivitas pada kelas IV saat mengikuti pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan menggunakan model pembelajaran Courses 

Review Horay ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu : 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

berbasis modul pembelajaran pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah 

Kaliwuluh 

2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar pada siswa kelas IV 

MI Muhammadiyah Kaliwuluh saat mengikuti pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan model pembelajaran Courses Review Horay 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan 

siswa terkhusus dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan alternatif dalam pemecahan masalah dengan 

menerapkan Model Pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam dan dapat membuat perencanaan yang 

sesuai dengan karakteristik siswa. 

b. Bagi Siswa 

(1) Dalam mengikuti proses pembelajaran siswa dapat termotivasi 

dalam belajar 
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(2) Memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan 

terhadap siswa sehingga dapat mengonstruksi berbagai 

pengetahuan dengan baik. 

c. Bagi Sekolah 

Memotivasi guru lain untuk ikut aktif melaksanakan pembelajaran 

yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. 


