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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan 

sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman 

yang semakin modern di era globalisasi. Era globalisasi membuka mata untuk 

melihat masa depan yang penuh tantangan, sehingga senantiasa berusaha 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak tertinggal dari 

yang lain. Meningkatnya sumber daya manusia diperoleh melalui jalur 

pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang 

pendidikan tinggi.  

UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara 

matang. Pendidikan juga berusaha untuk mengembangkan segenap potensi 

siswa agar memiliki akhlak budi pekerti yang baik. 

Ketentuan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan Nasional bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Jadi, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter 

seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu 

saja tujuan pendidikan bukan hanya sekedar kata maupun wacana belaka, 

tetapi memang harus benar-benar dilaksanakan semaksimal mungkin, 

sehingga bangsa ini mampu melahirkan generasi-generasi muda cerdas, sehat, 

bertanggung jawab dan berbudi luhur. 

Setiap anak memerlukan pendidikan sebagai bekal untuk menghadapi 

persaingan global yang semakin ketat. Ketatnya persaingan global 

mengharuskan siswa untuk mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan 

yang ada saat ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn dan 

Matematika adalah mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh siswa. 

Salah satu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan alam sekitar kita yaitu 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar secara umum mencakup materi 

tentang alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam 

perut bumi dan di luar angkasa. Mata pelajaran IPA di sekolah dasar 

mengajarkan siswa agar dapat memahami, menjaga dan mensyukuri 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran IPA secara umum 

adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang IPA dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengamati suatu 
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benda. Kegiatan pembelajaran IPA diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

lebih aktif dan memberikan pengalaman-pengalaman yang mengesankan 

kepada siswa.  

Proses pembelajaran yang mengesankan dapat menjadi pengalaman 

yang baik untuk siswa. Guru diharapkan mampu menyusun kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa aktif  berdiskusi 

serta bertukar pikiran dengan siswa lain dalam kegiatan pembelajaran IPA. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat oleh guru menjadi syarat penting 

dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Guru harus pandai memilih 

model pembelajaran yang cocok untuk setiap materi yang akan diajarkan 

kepada siswa. Model pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa 

merasa tertarik dan tidak merasa bosan untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang materi tersebut.  

Permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran IPA di sekolah 

dasar adalah pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. Lebih sering 

menggunakan  model pembelajaran konvensional, sehingga memungkinkan 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa hanya 

mendengarkan guru mengajar lalu mencatat tanpa berusaha untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Kegiatan pembelajaran 

tersebut hanya memberikan pengetahuan sesaat kepada siswa dan tidak 

memberikan ingatan jangka panjang. Prestasi belajar yang diperoleh siswa 

juga menjadi rendah dan kurang mengalami peningkatan. Pembelajaran yang 
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menyenangkan akan memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa, 

sehingga memungkinkan prestasi belajar siswa akan meningkat. 

Prestasi belajar siswa dapat meningkat dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat, menarik dan memicu siswa untuk ikut serta secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran inovatif yang 

menyenangkan sudah banyak sekali macamnya. Salah satu model 

pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran  adalah model pembelajaran Course Review Horay (CRH).  

Huda (2013: 229-230) menyatakan bahwa model pembelajaran CRH 

merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab 

benar diwajibkan berteriak ‘horee’ atau yel-yel lainnya yang disukai. Model 

pembelajaran ini juga dapat digunakan guru dalam pembelajaran agar dapat 

tercipta suasana di dalam kelas yang lebih menyenangkan sehingga siswa 

lebih tertarik. Agar pemahaman konsep materi yang akan dikaji secara terarah 

maka seiring dengan perkembangan dunia pendidikan pembelajaran CRH 

menjadi salah satu alternatif sebagai pembelajaran yang mengarah pada 

pemahaman konsep. 

Penggunaan model pembelajaran CRH diharapkan dapat melatih 

kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas dari guru baik secara individu 

maupun kelompok. Siswa dilatih untuk jujur dalam segala hal, seperti dalam 

menjawab soal maupun mengerjakan tugas yang sifatnya individu. Siswa 

harus memiliki sikap jujur pada diri sendiri maupun orang lain, seperti tidak 
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mencontek jawaban teman saat mengerjakan soal ulangan, bertanya kepada 

guru jika ada materi yang belum paham, dan meminta ijin jika memakai 

barang milik teman. Sikap jujur pada diri siswa harus dimiliki sejak dini agar 

dapat mencegah tindakan yang tidak baik.  

Peran sekolah menjadi sangat penting untuk membentuk karakter 

anak. Sekolah bertanggungjawab bukan hanya mencetak siswa yang unggul 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter 

dan kepribadian. Kesuma, dkk (2011: 16) dalam konteks pembangunan 

karakter di sekolah, kejujuran menjadi amat penting untuk menjadi karakter 

anak-anak Indonesia saat ini. Karakter ini dapat dilihat secara langsung di 

dalam kelas, semisal ketika siswa melaksanakan ujian. Perbuatan mencontek 

merupakan perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada 

diri sendiri, teman, orang tua dan guru. Siswa memanipulasi nilai yang 

didapat seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari kemampuannya. 

Penelitian ini menguji cobakan model pembelajaran CRH pada 

pembelajaran IPA di sekolah dasar sebagai alternatif pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru. Penelitian dilakukan untuk menguji coba hipotesis 

alternatif yaitu adanya pengaruh model pembelajaran CRH terhadap 

kejujuran dan prestasi belajar siswa, jika dugaan diterima maka model 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran pada materi 

IPA. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini fokus pada pengaruh 

model pembelajaran CRH terhadap kejujuran dan prestasi belajar IPA materi 

struktur bumi di kelas V. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran siswa untuk bersikap jujur dalam segala hal. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang bersifat konvensional. 

3. Penerapan model pembelajaran Course Review Horay yang belum 

digunakan. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penelitian 

ini dibatasi pada pengaruh model pembelajaran Course Review Horay 

terhadap kejujuran dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas V. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan  yang telah diuraikan di 

atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) terhadap kejujuran siswa kelas V SD Negeri 1 Banteran? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 1 

Banteran?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk: 
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1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

terhadap kejujuran siswa kelas V SD Negeri 1 Banteran. 

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Banteran. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

informasi bagi pembaca dalam memilih model dan metode pembelajaran 

yang lebih inovatif. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pengaruh model pembelajaran  CRH. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Melatih kejujuran siswa kelas V dengan adanya model 

pembelajaran CRH. 

2) Diharapkan dapat mempengaruhi prestasi belajar IPA kelas V 

dengan model pembelajaran CRH. 

3) Siswa dapat menerima pengalaman belajar yang lebih 

bervariasi. 

b. Bagi Guru 

1) Guru mendapatkan bahan masukan untuk berbagai model 

pembelajaran, salah satunya model pembelajaran CRH. 
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2) Guru dapat menerapkan model pembelajaran tersebut pada saat 

pembelajaran di kelas. 

3) Guru dapat berbagi pengalaman dengan guru-guru yang lain. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah dengan 

memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

d. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan dan informasi tentang pembelajaran yang 

inovatif. 

2) Penelitian ini dapat menjadi bekal dalam pemilihan model 

pembelajaran yang tepat jika sudah menjadi tenaga pendidik. 
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