
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

“Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek-aspek baik” 

dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran itu sendiri, sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Majid, 2014:85).” 

“Bermakna artinya pada pembelajaran tematik siswa dapat memahami konsep-

konsep yang diajarkan melalui pengalaman langsung atau secara nyata yang 

kemudian dihubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami.  

“Tujuan diterapkannya pembelajaran tematik adalah meningkatkan 

pemahaman tentang konsep secara bermakna oleh siswa”, sehingga mereka 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Pembelajaran tematik 

adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang menjadikan siswa, baik secara individu maupun kelompok 

aktif mencari dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara 

menyeluruh, bermakna dan otentik (Majid, 2014:80)”. Namun berdasarkan 

tujuan yang diharapkan pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan, 

permasalahan yang muncul diantaranya adalah guru, kegiatan pembelajaran 

dan sumber belajar. 

Guru harus mempersiapkan pembelajaran  tematik ini dengan matang, 

mulai dari memilih metode atau model yang cocok, persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar. Keterbatasan 

pelaksanaan pembelajaran tematik juga ditemukan di lapangan yaitu di SDN 
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Mulyoagung 2 Malang yang beralamatkan Jalan Sidomakmur Dusun Jetak 

Ngasri, Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

27 Oktober 2018 tahun ajaran 2018/2019 di SDN Mulyoagung 2 Malang 

penerapan proses pembelajaran tematik memang belum sepenuhnya dilakukan 

oleh guru dan siswa, dilihat dari segi pelaksanaan pembelajaran, yang hanya 

menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu metode pembelajaran 

tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode 

ini digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Praktik pembelajaran tematik di SDN Mulyoagung 2 Malang di kelas 3 

yang berjumlah 22 siswa menunjukkan partisipasi yang kurang aktif. Saat 

proses pembelajaran di kelas berlangsung siswa kurang memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh guru, kurangnya kemampuan bertanya sehingga ketika 

belum paham mereka hanya diam. Diharapkan siswa lebih aktif bertanya pada 

saat belum memahami materi yang diajarkan. Kurangnya komunikasi yang 

terjadi antara guru dan siswa, sehingga diharapkan adanya interaksi. Banyak 

faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi diantaranya kemampuan 

siswa yang masih rendah. Kemudian pada saat guru memberikan soal diskusi 

hanya beberapa siswa yang mengerjakan.  

Hasil nilai pada tema 4 sub tema 2 khususnya pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia ada 14 siswa yang tidak tuntas (63,6%) dan ada 8 siswa yang 

tuntas (36,4%) dengan nilai rata-rata 64, pada pembelajaran Matematika ada 

17 siswa yang tidak tuntas (77,3%) dan ada 5 siswa yang tuntas (22,7%) dengan 
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nilai rata-rata 62. Pembelajaran tematik pada tema 4 sub tema 2 pembelajaran 

1 diketahui nilai belajar keseluruhan adalah 67. Dapat diketahui bahwa 

ketuntasan nilai belajar siswa belum tercapai. Siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila telan mencapai KKM dengan nilai 70. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

kelas III tanggal 29 Oktober 2018 tahun ajaran 2018/2019 di SDN Mulyoagung 

2 Malang terkait sarana yang terdapat di kelas diantaranya ada 2 papan tulis, 

meja, kursi, dan papan informasi. Terdapat juga berbagai prestasi yang 

diperoleh dalam tahun ini, seperti kejuaraan dalam bidang olahraga, kesenian 

dan keagamaan. Dalam bidang olahraga mendapat juara I pada kategori atletik, 

lompat jauh dan tolak peluru, dalam bidang keagamaan juga mendapat juara I 

pada kategori adzan, dan terakhir dalam bidang kesenian mendapat lomba 1 

pada kategori membaca puisi. Di SDN Mulyoagung 2 juga terdapat 

ekstrakurikuler diantaranya ekstrakurikuler pramuka dan drumband. Untuk 

ekstrakurikuler pramuka sering diadakan persami (perkemahan Sabtu 

Minggu). 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi diatas, maka akan dilakukan 

perubahan pada penerapan model pembelajaran yang sebelumnya. Dengan 

menerapkan model pembelajaran course review horay. Course Review Horay 

adalah model pembelajaran kooperatif dengan cara mengelompokkan beberapa 

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (Shoimin, 2014:54). Pembelajaran 

ini merupakan suatu pengujian terhadap pengertian gagasan siswa 

menggunakan kotak atau kartu yang kemudian diberi nomor untuk menjawab 

pertanyaan yang nantinya akan diberikan oleh gurunya, siswa yang menjawab 



4 

 
 

soal dengan benar langsung berteriak horay atau yel-yel (Shoimin, 2014:54). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

course review horay adalah pembelajaran yang menggunakan permainan, 

setiap kelompok yang dapat menjawab pertanyaan benar harus berteriak horay 

atau yel-yel. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran course review horay untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar berdasarkan pada penelitian yang 

relevan yaitu penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Nym. Ayu Putri Lestari 

dkk pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Course 

Review Horay Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA di SD. 

Penelitian tersebut menghasilkan adanya peningkatan aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan data hasil observasi siswa pada 

siklus I dan II, di setiap siklusnya mengalami peningkatan. Penelitian relevan 

yang kedua dilaksanakan oleh Esthi Santi Ningtyas dkk pada tahun 2017 

dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative 

Learning) Tipe Make a Match Berbantuan Media Komik Interaktif untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS. Penelitian tersebut 

menghasilkan adanya peningkatan pada siklus 1 dan siklus ke II. 

Berdasarkan dari hasil kedua penelitian yang relevan tersebut maka 

peneliti akan meneliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran Course Review 

Horay Pada Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang”. Alasan penelitian ini 

dilakukan karena penelitian Penerapan Model Pembelajaran Course Review 

Horay Pada Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
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Belajar Siswa Kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

Kelebihan penerapan dengan model pembelajaran course review horay 

adalah terciptanya pembelajaran yang menarik dan suasana belajar yang 

meriah karena proses pembelajaran tidak monoton sehingga diharapkan 

mampu mendorong siswa ikut aktif dalam diskusi kelompok serta melatih 

kerjasama untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru pada kelompok-

kelompok kecil.  

Dalam hal ini peneliti akan meneliti apakah model pembelajaran course 

review horay sebagai penunjang proses pembelajaran tematik dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu 

dilakukan penelitian yaitu tentang “Penerapan Model Pembelajaran Course 

Review Horay Pada Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Aktivitas dan  

Hasil Belajar kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dengan ini 

merumuskan rumusan masalah yang penulis akan kaji, sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Course Review Horay pada 

pembelajaran tematik kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa setelah penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay pada pembelajaran tematik kelas III 

SDN Mulyoagung 2 Malang . 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay pada pembelajaran tematik kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa setelah penerapan 

model pembelajaran Course Review Horay pada pembelajaran tematik kelas 

III SDN Mulyoagung 2 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model pembelajaran Course Review Horay pada pembelajaran tematik 

siswa kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang. 

D. Hipotesis Tindakan 

Keadaan yang terjadi di lapangan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung masih belum efektif karena kurangnya partisipasi siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, kurangnya motivasi siswa dan guru yang 

hanya menggunakan metode ceramah, sehingga keadaan kelas hanya kondusif 

diawal pembelajaran setelah itu mereka ramai dengan teman sebangkunya. 

Kemudian juga kurang diberikannya tugas kelompok, sehingga siswa kurang 

menunjukkan kerja sama antar siswa. Berdasarkan analisis masalah, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung masih 

kurang optimal dan komunikasi yang terjadi juga masih kurang timbal balik 

antara guru dan siswa. 

Oleh karena itu, dalam Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 

peneliti terhadap siswa kelas III SDN Mulyoagung 2 Malang, hipotesisnya 

dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran Course Review Horay dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi 

seluruh pihak, baik manfaat secara teoritis dan praktis, yakni : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya 

dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam 

menerapkan model pembelajaran course review horay sebagai salah satu 

alternatif dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

baru dalam penerapan model pembelajaran course review horay.  

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat membantu memecahkan 

masalah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggunakan model 

pembelajaran course review horay. 

 

 

F. Definisi Operasional 

Supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami hasil 

penelitian ini, maka diperlukan penjelasan terkait istilah-istilah penting dalam 

penelitian ini diantaranya : 
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1. Model pembelajaran adalah serangkaian proses pembelajaran yang 

dirancang oleh guru yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran 

agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut. 

2. Model pembelajaran Course Review Horay adalah model pembelajaran 

yang mampu membentuk susasana belajar menjadi lebih ceria, karena setiap 

siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar harus berteriak horay 

atau yel-yel yang sudah disepakati oleh setiap anggota kelompok. 

Diharapkan dengan model pembelajaran course review horay siswa menjadi 

lebih aktif lagi pada saat mengerjakan soal berkelompok. 

3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan  

beberapa mata pelajaran yang kemudian dihubungkan menjadi satu 

kesatuan dalam satu tema. 

4. Aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat 

kegiatan belajar mengajar. 

5. Hasil belajar adalah perubahan kemampuan dan perilaku secara 

menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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