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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan sebuah proses yang dialami dan dilakukan oleh 

manusia. Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spriritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Pendidikan sebagai usaha manusia bertujuan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 

2010: 2). Hal ini menunjukkan bahwa pendididikan merupakan sebuah usaha yang 

dilakukan dengan sadar agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi 

lebih baik dan dapat diterapkan pada dirinya serta lingkungan sekitar.  

 Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, 

contohnya pada kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam proses 

pendidikan. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh 

lembaga pendidikan bagi siswa (Hamalik, 2008: 65). Kurikulum yang diterapkan 

sekarang ini mengacu pada kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum 

sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 

2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia yang memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia (Kunandar, 2014: 16). Perbedaan yang menonjol 

pada kedua kurikulum tersebut terletak pada pengemasan mata pelajaran dan 

proses penilaian siswa.  

 Mata pelajaran atau muatan yang ada pada Kurikulum 2013 dijadikan 

sebuah tema yang mengandung topik tertentu. Topik tersebut menaungi beberapa 

muatan yang dijadikan satu. Meskipun muatan yang digabungkan berbeda-beda, 
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namun dapat dikaitkan dengan baik dan padu. Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

mengatasi permasalahan yang kompleks di kehidupan nyata.  

 Dikarenakan muatan yang dinaungi sebuah topik tidak selalu memiliki 

muatan yang sama, maka peneliti hanya akan memfokuskan penelitian pada 

muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Indonesia yang ada 

pada tema Benda-benda di Sekitar Kita. Kedua muatan ini memiliki peran penting 

bagi peserta didik dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-

hari. Kosasih (dalam Raharjo, 2011: 15) IPS membahas hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya dan berusaha membantu untuk memecahkan  masalah yang 

dihadapi sehingga akan menjadikannya peserta didik semakin mengerti serta 

memahami lingkungan sosial dan masyarakat. Kanzannudin (2015: 5) menyatakan  

bahwa bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat 

komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Adanya sebuah bahasa akan 

membantu seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. 

 Tema Benda-benda di Sekitar Kita menggabungkan muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia pada beberapa pembelajaran dan memiliki pembahasan yang 

saling berkaitan. Muatan IPS yang ada pada tema ini membahas mengenai 

kegiatan ekonomi. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi diterapkan pada sebuah 

usaha yang berbeda-beda pada suatu wilayah. Misalkan pertanian yang ada di 

dataran rendah, perkebunan yang ada di dataran tinggi, dan sebagainya. Lain 

halnya dengan muatan IPS, muatan Bahasa Indonesia membahas mengenai 

paparan iklan, khususnya iklan media elektronik. Iklan elektronik atau media 

digital ini biasanya dimuat pada televisi, radio, dan internet. Kedua materi pada 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia dipadukan dengan baik dan akan semakin baik 

saat guru mampu mengembangkannya. 

Faktor keberhasilan dalam pembelajaran yang ada tidak lepas dari 

pendidik atau guru yang berperan sebagai fasilitator. Guru juga dapat disebut 

sebagai media untuk menghantarkan pengetahuan kepada siswa dengan 

memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka dengan optimal. Selain 

itu, guru harus mempunyai strategi dalam mengemas pembelajaran dengan baik. 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menentukan keberhasilan 
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pembelajaran adalah dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. Adanya strategi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa 

keberhasilan pembelajaran akan selaras dengan meningkatknya hasil belajar 

siswa.  

Hasil belajar seorang siswa merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar, terlebih untuk diketahui oleh guru dan dimiliki oleh 

siswa. Dengan mengetahui hasil belajar setiap siswa maka seorang guru dapat 

mengetahui seberapa besar keberhasilan siswa telah menguasai kompetensi atau 

materi yang telah diajarkan, dan seberapa besar keberhasilan guru dalam 

mengajar. Kunandar (2014: 62) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Jika hasil belajar yang dicapai oleh siswa masih rendah maka guru 

perlu memberikan tindak lanjut yang bertujuan agar hasil yang didapat siswa 

meningkat sesuai dengan kemampuan yang perlu ditingkatkan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Februari di 

kelas V SD Negeri Pesagi 02 tahun pelajaran 2018/2019 yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 sebagai acuan program pengajarannya sudah terlaksana dengan 

cukup baik meskipun baru diterapkan pada tahun ajaran ini. Kegiatan belajar juga 

sudah diterapkan secara berkelompok. Hanya saja guru masih cenderung 

melakukan pembelajaran yang kurang menjadikan siswa aktif sehingga lebih pasif 

selama proses pembelajaran. Penggunaan metode konvensional berulang kali 

membuat siswa lebih sering mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru tanpa 

melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Hal ini menjadikan 

proses belajar mengajar yang kurang optimal, sehingga seringkali beberapa siswa 

membuat keributan di kelompoknya sendiri-sendiri tanpa menghiraukan apa yang 

diajarkan oleh guru. Hal ini bisa menjadi faktor kurangnya pencapaian hasil 

belajar yang optimal oleh siswa.  

Penggunaaan model yang mengacu pada sintaks buku guru juga 

mengakibatkan guru kurang kreatif, dan jika menggunakan model pembelajaran 

maka hanya menggunakan model yang sering digunakan. Selaras dengan hal 
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tersebut, penggunaan media yang digunakan juga kurang beragam. Media yang 

sering digunakan hanya melibatkan visual kepada siswa, misalnya gambar dan 

penggunaan LCD. Hal tersebut membuat siswa kurang aktif dengan melakukan 

kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran. 

Wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V SD Negeri Pesagi 02 

menyatakan siswa cukup aktif dalam berdiskusi. Namun, ada beberapa siswa 

dalam kelompok yang tidak mengikutinya dengan baik. Siswa kelas V SD Negeri 

Pesagi 02 menyatakan bahwa pembelajaran di kelas cukup menyenangkan, namun 

tidak untuk pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Muatan IPS yang begitu 

banyak memiliki materi dan muatan Bahasa Indonesia yang membingungkan 

mengakibatkan siswa mudah merasa bosan saat muatan tersebut diajarkan 

sehingga terkadang membuat siswa tersebut izin ke kamar mandi hanya untuk 

beristirahat. Model dan media tertentu yang digunakan terlalu sering juga 

mengakibatkan kemampuan siswa kurang berkembang.  

Ada dua kemampuan penting yang harus dicapai dalam hasil belajar pada 

penelitian ini, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Aspek pengetahuan 

yang dimiliki oleh siswa dapat dilihat dari hasil tes tertulis yang sudah dilakukan. 

Berdasarkan hasil tes tertulis pada ulangan sebelumnya, siswa SD Negeri Pesagi 

02 memiliki nilai rata-rata yang cukup rendah karena belum mencapai KKM, 

terutama pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 65 pada kedua muatan. Sebanyak 26 siswa kelas V hanya 12 siswa 

yang nilainya berhasil mencapai KKM muatan IPS, sedangkan 14 siswa lainnya 

masih di bawah KKM. Pada muatan Bahasa Indonesia terdapat 13 siswa yang 

mencapai nilai KKM dan 13 siswa lainnya masih dibawah KKM yang ditetapkan. 

Pada aspek keterampilan nilai siswa juga tidak jauh berbeda karena hanya 10 

siswa yang mencapai KKM pada muatan IPS, dan 13 siswa yang mencapai KKM 

pada muatan Bahasa Indonesia.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas maka dapat diketahui  

bahwa guru perlu memberikan lebih banyak inovasi dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model dan media yang beragam untuk menambah keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu solusi yang dapat diberikan peneliti 
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adalah dengan menggunakan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

yang akan peneliti gunakan dalam penelitian. Shoimin (2014: 54) menyatakan 

bahwa model Course Review Horay ini merupakan salah satu tipe dari model 

Cooperative Learning yang memfokuskan kegiatan belajar mengajar dengan cara 

berkelompok-kelompok kecil disertai dengan penggunaan “yelyel” atau teriakan 

“horay” saat siswa dapat menjawab jawaban dengan tepat. Model ini memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain mendorong siswa menikmati permainan, 

membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan melatih kerjasama tim 

atau kelompok. 

Rokhim dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Keefektifan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay Berbantu Media 

Poster Terhadap Hasil Belajar Siswa Subtema Aku dan Cita-Citaku Kelas IV SD 

Negeri Jomblang 01 Semarang” menyatakan bahwa dengan diterapkannya model 

Course Review Horay dapat menjadi alternatif guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa serta menjadikan pembelajaran lebih aktif, 

efektif, dan menyenangkan sehingga siswa tidak bosan.(Jurnal Guru Kita, Vol. 2, 

No. 3, 2018: 74-78)    

Berhubungan dengan diterapkannya model Course Review Horay untuk 

meningkatkan semangat dan kerjasama tim antar siswa selama proses 

pembelajaran maka peneliti juga menyertakan sebuah media berupa media 

permainan ular tangga dalam pelaksanaannya. Media permainan ular tangga 

merupakan bentuk dari media berbasis visual. Media permainan ular tangga ini 

dapat digunakan oleh guru untuk menambah semangat dan meningkatkan aktifitas 

otak kiri siswa selama pembelajaran berlangsung. Bentuk dari permainan ini 

sangat sederhana, yakni berupa permainan papan yang dimainkan oleh dua orang 

atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil yang disertai angka 

dan di beberapa kotak digambari sejumlah tangga dan ular yang 

menghubungkannya dengan kotak lain. Papan permainan ular tangga tidak 

distandarkan secara khusus. Setiap orang dapat membuatnya sendiri dengan 

jumlah kotak, ular, dan tangga sesuai keinginan mereka sendiri (Cahyo, 2011: 51). 

Permainan ular tangga pada penelitian ini akan dimodifikasi dan disesuaikan 
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dengan model Course Review Horay dan muatan yang terdapat pada tema Benda-

benda di Sekitar Kita agar menjadi media permainan yang menarik. Oleh karena 

itu media permainan ini akan dinamakan UTAKE (ular tangga kegiatan ekonomi).  

Nugrahani (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Media 

Pembelajaran Berbasis Visual Berbentuk Permainan Ular Tangga untuk 

Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Sekolah Dasar” yang melakukan 

penelitian dengan menggunakan siswa dan guru dari tiga sekolah dasar yang 

berbeda di kota Malang sebagai populasi menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

pada tiga mata pelajaran yang diteliti dengan menggunakan media ular tangga 

dalam pretest dan posttest, yaitu mata pelajaran IPA dengan nilai awal sebesar 

65.5 menjadi 78.3. Pada mata pelajaran IPS dengan nilai awal 60.2 menjadi 76.4. 

Nilai awal pada mata pelajaran bahasa Inggris yaitu 75.1 menjadi 83.3. 

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa siswa mengalami peningkatan 

nilai sebanyak 18.8% setelah guru mengunakan media ular tangga dalam 

pembelajarannya. (Lembaran Ilmu Kependidikan, Vol. 36, No. 1, 2007:35-44) 

Berdasarkan hasil kedua penelitian yang telah dijelaskan di atas maka 

semakin menambah keyakinan peneliti dalam menggunakan model Course 

Review Horay dan media permainan ular tangga atau UTAKE untuk penelitian 

yang telah dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Pesagi 02. Kedua penelitian 

yang masing-masing menggunakan model Course Review Horay dan media 

permainan UTAKE tersebut dikatakan berhasil karena tidak hanya meningkatkan 

nilai atau hasil belajar dari siswa, namun juga menambah keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran. 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka fokus dari Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah “Penerapan Model 

Course Review Horay (CRH) Berbantuan Media Permainan UTAKE untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Pesagi 02 pada Tema 

Benda-benda di Sekitar Kita”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahandalam penelitian di 

atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru melalui 

diterapkannya model Course Review Horay berbantuan media 

permainan UTAKE pada tema Benda-benda di Sekitar Kita? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Pesagi 02 tema Benda-benda di Sekitar Kita dengan diterapkannya 

model Course Review Horay berbantuan media permainan UTAKE? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru 

dengan diterapkannya model Course Review Horay berbantuan media 

permainan UTAKE pada tema  Benda-benda di Sekitar Kita. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Pesagi 02 tema Benda-benda di Sekitar Kita dengan 

diterapkannya model Course Review Horay berbantuan media 

permainan UTAKE. 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

untuk khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan IPS dan 

Bahasa Indonesia yang berkenaan dengan model Course Review Horay 

berbantuan media permainan UTAKE. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam menyerap 

mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia dengan diterapkannya model 

Course Review Horay berbantuan media permainan UTAKE sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas peserta didik selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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b. Bagi guru 

Penelitian yang menggunakan model Course Review Horay 

berbantuan media permainan UTAKE ini diharapkan dapat dijadikan 

rujukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Serta dapat membantu guru 

dalam memberikan pengalaman dan dorongan guna meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran. 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini dapat berperan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pihak sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu 

pengajaran di SD Negeri Pesagi 02. 

d. Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah 

pengetahuan dan mengembangkan keterampilan dalam proses 

pengajaran. Terlebih lagi penelitian ini merupakan syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar S1. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian yang menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan judul “Penerapan Model Course Review Horay Berbantuan Media 

Permainan UTAKE untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

Pesagi 02 pada Tema Benda-benda di Sekitar Kita” yang memfokuskan penelitian 

pada hasil belajar ranah pengetahuan dan keterampilan pada muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia. Penelitian  ini dilakukan di SD Negeri Pesagi 02 yang berlokasi 

di desa Pesagi, Kayen, Pati. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri Pesagi 02 yang berjumlah 26 dan terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah pembelajaran tematik tema 9 

“Benda-benda di Sekitar Kita” subtema 2 “Benda dalam Kegiatan Ekonomi” 

pembelajaran 3 dan 4 pada siklus I, serta subtema 3 “Manusia dan Benda di 

Lingkungannya” pembelajaran 3 dan 4 pada siklus II. Penelitian ini dilakukan 

pada tema 9 semester genap dengan kompetensi dasar sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Kompetensi Dasar Muatan IPS dan Bahasa Indonesia 

IPS Bahasa Indonesia 

3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam 

upaya menyejahterakan 

kehidupanmasyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa 

4.3 Menyajikan hasil analisis tentang 

tentang peran ekonomi dalam 

upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan 

budaya untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

3.4 Menganalisis informasi yang 

disampaikan paparan iklan dari 

media dari media cetak atau 

elektronik. 

 

 

4.4 Memeragakan kembali informasi 

yang disampaikan paparan iklan 

dari media cetak atau elektronik 

dengan bantuan lisan, tulis, dan 

visual. 

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan kompetensi atau kemampuan dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil pengetahuan siswa dapat 

diketahui melalui soal tes maupun non tes. Hasil sikap siswa dapat diketahui 

melalui sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung maupun istirahat. 

Hasil keterampilan dapat diketahui melalui unjuk kerja siswa dalam pembelajaran. 

2.  Model Course Review Horay (CRH) 

Model Course Review Horay (CRH) merupakan salah satu tipe dari model 

Cooperative Learning yang artinya dalam proses pembelajaran siswa 

dikelompokan menjadi beberapa kelompok kecil. Model ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dari suatu konsep yang diajarkan disertai dengan 

bertambahnya semangat siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat 

dikatakan demikian karena saat ada siswa yang dapat menjawab pertanyaan 
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dengan benar maka ia akan mendapatkan teriakan “horay” atau menyanyikan 

“yel-yel”.  

3. Media Permainan UTAKE  

Media merupakan alat yang dapat digunakan untuk memudahkan siswa 

dalam memahami materi pelajaran dan dapat berupa sebuah permainan. 

Permainan merupakan salah satu jenis dari media visual yang dapat dimanfaatkan 

untuk menambah pemahaman siswa, misalkan media permainan ular tangga atau 

UTAKE. Media permainan UTAKE memiliki bentuk yang sederhana, yaitu 

berupa papan permaian yang dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan 

permainan ini dibagi dalam kotak-kotak kecil yang berisi nomor dan dibeberapa 

kotak terdapat gambar ular dan tangga. Media permainan UTAKE ini bertujuan 

agar siswa dapat belajar secara menyenangkan. Selain itu juga dapat melatih siswa 

tentang sikap jujur, tahu aturan, dan mengasah otak kiri dengan berbagai cara 

permainan yang ada dalam UTAKE. 

4.  Muatan IPS dan Bahasa Indonesia  

a) Muatan IPS  

Muatan IPS merupakan mata pelajaran yang menggabungkan beberapa 

cabang ilmu seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, budaya, dan hukum 

yang ada disekitar kita. IPS juga merupakan ilmu yang membahas mengenai 

hubungan manusia dengan lingkungannya, dan mencoba membantu kita dalam 

menyelesaikan masalah yang ada. Muatan IPS pada tema Benda-benda di Sekitar 

Kita membahas mengenai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. 

b) Muatan Bahasa Indonesia  

Muatan bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat 

menambah keterampilan siswa dalam beberapa aspek, mulai dari menyimak, 

menulis, membaca, dan mendengarkan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi 

yang digunakan oleh setiap orang, Bahasa Indonesia juga membantu seseorang 

dalam mengemukakan gagasan, berpartisipasi, dan membaur dengan masyarakat 

untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, baik dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Muatan Bahasa Indonesia pada tema Benda-benda di Sekita Kita 

membahas mengenai paparan iklan. 
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