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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran kurikulum 2013 lebih menitikberatkan pada pembentukan 

karakter siswa. Pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan pendidikan 

nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran teradu (integrated instruction) yang merupakan suatu 

system pemelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun 

kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. 

Karakteristik Pembelajaran tematik, yaitu berpusat pada siswa (student 

centered), memberikan pengalaman langsung (direct experiences), pemisahan 

mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai muatan 

mata pelajaran, bersifat fleksibel, menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

dan menyenangkan. 

Manfaat pembelajaran tematik berdasarkan materi sosialisasi kurikulum 

2013 dari Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) Suasana kelas yang 



2 
 

nyaman dan menyenangkan; (2) Menggunakan kelompok kerjasama, 

kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik yang mendorong 

peserta didik untuk memecahkan masalah; (3) Peserta didik secara cepat dan 

tepat waktu mampu memproses informasi; (4) Proses pembelajaran di kelas 

mendorong peserta didik berada dalam format ramah otak; (5) Materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari; (6) Peserta didik yang relatif 

mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar dapat dibantu 

oleh guru dengan cara memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip 

belajar tuntas; (7) Program pembelajaran yang bersifat ramah otak 

memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan 

menerapkan variasi cara penilaian. 

 Ruang Lingkup pembelajaran tematik mencakup semua KD 

(kompetensi Dasar) dari semua mata pelajaran, kecuali agama. Mata pelajaran 

yang dimaksud ialah; Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, Penjas, 

Seni Budaya, dan Prakarya. Untuk mengoptimalkan hasil belajar berarti 

melakukan berbagai upaya perbaikan agar proses belajar dapat berjalan dengan 

efektif dan hasil belajar dapat diperoleh secara optimal. Hasil belajar yang 

optimal dapat dilihat dari ketuntasan belajarnya dan terampil dalam 

mengerjakan tugas.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 

Februari 2018, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa 

kurang konsentrasi, beberapa siswa suka mengganggu teman di dalam kelas, 
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siswa kurang sopan santun terhadap guru, beberapa siswa masih suka 

mencontek karena kurang memahami materi yang disampaikan guru, serta guru 

belum menemukan Model Pembelajaran yang tepat, pembelajaran tidak 

menggunakan alat musik asli . Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk memperbaiki atau mencapai tujuan pembelajaran, sehingga hasil belajar 

siswa yang mencakup aspek perkembangan (kognitif, afektif, psikomotor) dapat 

tercapai secara maksimal. Sedangkan hasil wawancara kepada bapak AHI 

selaku guru kelas IV di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang diperoleh hasil 

bahwa nilai hasil belajar siswa pada Tema Indahnya Keberagaman dari 20 

siswa kelas IV diperoleh sebanyak 10 atau 50% siswa mendapat nilai dibawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 75 dan 10 atau 50% siswa mendapat nilai 

di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  mengingat nilai yang harus 

didapat pada indikator IPA adalah 75.  

 Permasalahan di atas perlu dilakukan langkah-langkah pembelajaran : 

1) sekelompok siswa membuat kartu atau kotak, kemudian diisi dengan nomor 

yang sudah ditentukan; 2) Guru membacakan soal secara acak dan siswa 

menuliskan jawabannya dalam kartu atau kotak; 3) Apabila jawaban dari 

pertanyaan tersebut benar, siswa memberi tanda checklist lalu berteriak 

“horeee!”; 4) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak 

berteriak “horee!”. 

Menurut Citra Roisa Hikmawati, dengan penelitiannya yang berjudul 

“Penerapan strategi mind map untuk peningkatan hasil belajar IPS siswa Kelas 

V Sekolah Dasar”, pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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dilaksanakan di SDN Plosogenuk Perak I Jombang dapat disimpulkan 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus dan 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan setelah penerapan strategi Mind Map ini, 

dari siklus satu sebesar 54,05%, siklus dua 72,97% dan siklus tiga sebesar 

86,48%. Hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan strategi mind map dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah dasar. 

 Menurut Imron Rosyadi, dengan penelitian yang berjudul “Keefektifan 

Model Pembelajaran Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar PKn”, pada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di SDN Langgen Kabupaten Tegal dapat disimpulkan 

menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu Quasi Experimental Design 

dengan bentuk Nonquivalent Control Group Design. Hasil belajar siswa yang 

menggunakan Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

diketahui lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model 

konvensional. Terbukti dengan hasil rata-rata nilai PKn materi Bentuk 

Keputusan Bersama pada kelas eksperimen sebesar 79,13, sedangkan kelas 

kontrol sebesar 71,6. Menunjukkan bahwa nilai hasil belajar menggunakan 

Model Pembelajaran Course Review Horay lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model konvensional 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menerapkan 

model Pembelajaran Course Review Horay untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, dengan penelitian yang 
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berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema Indahnya Kebersamaan 

Indikator IPA kelas IV di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah:  

1) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan Model Pembelajaran 

Course Review Horay  kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kota Malang pada 

Tema Indahnya Kebersamaan ?  

2) Bagaimana penerapan siswa dengan Model Pembelajaran Course Review 

Horay  kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kota Malang pada Tema Indahnya 

Kebersamaan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut :  

1) Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang pada Tema Indahnya Kebersamaan. 

2) Untuk mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran Course Review 

Horay kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kota Malang pada Tema Indahnya 

Kebersamaan. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Course Review Horay maka akan ada peningkatan hasil 

belajar pada Indikator IPA kelas IV SD Muhammadiyah 1 Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharpakan memperoleh manfaat antara lain :  

a. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat mengetahui berbagai Model Pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa; 

2) Sebagai masukan bagi guru bahwa salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah Model Pembelajaran 

Course Review Horay. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan prestasi sekolah dapat dilihat dari peningkatan hasil 

belajar siswa; 

2) Meningkatkan produktivitas sekolah melalui peningkatan kualitas 

belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang perbaikan 

pembelajaran. 

1.6 Definisi Operasional 

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, yaitu : 
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1. Pembelajaran Tematik, menurut peneliti adalah suatu proses pembelajaran 

yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui beberapa mata 

pelajaran yang dibalut ke dalam satu tema. 

2. Hasil Belajar menurut peneliti adalah bukti keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa setelah menjalani proses belajar. 

3. Model Course Review Horay adalah suatu metode pembelajaran yang 

menyenangkan karena setiap pertanyaan yang benar harus berteriak 

mengucapkan kata “Horeee!” atau jargon kelompok. 

 


