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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad ke 21 ini IPTEK berkembang sangat pesat untuk menjawab 

kebutuhan manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya. Banyak 

pembaharuan yang dilakukan dalam bidang IPA yang diterapkan langsung 

dalam teknologi dan berbagai produk IPA yang dapat menjawab kurangnya 

ruang, waktu, dan sumber daya. Misalnya bagaimana manusia dapat mencapai 

banyak tempat yang jauh dalam waktu yang sangat singkat, menyampaikan 

berita segera pada saat itu juga, mengatasi kekurangan sumber daya yang 

semakin menipis persediaannya setiap saat. Pada masa ini kita mengalami 

perubahan iklim karena ulah manusia pula, misalnya terjadinya pemanasan 

global, begitu banyak penyakit yang aneh perlu dicarikan segera obatnya. 

Semua itu ada dalam keseharian hidup manusia dan jawaban terhadap 

masalah-masalah tersebut tidak dapat lepas dari perkembangan IPA. Itulah 

sebabnya IPA perlu dikuasai oleh semua orang, terutama generasi muda 

apabila kita ingin tetap bertahan hidup secara nyaman dan sehat di abad yang 

penuh tantangan ini. Hal tersebut perlu dimulai dari Sekolah Dasar sebagai 

basic pendidikan, dimana ilmu pengetahuan pertama kali didapat dan pijakan 

pertama untuk menemukan dan mendapatkan pengetahuan yang lebih 

komplek.  
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Sejauh ini, salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran tidak terkecuali di Sekolah 

Dasar. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan menggali potensi dirinya. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan selama ini hanya memaksa anak untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut memahami 

informasi yang diingatnya itu dengan ikut berperan serta dalam proses 

pembelajaran dan mengulanginya melalui uji pemahaman setiap akhir 

pembelajaran. Selain itu, selama ini pembelajaran di kelas masih bersifat 

konvensional dan manual, dari tahun ke tahun guru jarang bahkan sama sekali 

tidak melakukan terobosan pembelajaran, sehingga tidak heran apabila 

kualitas pendidikan semakin menurun, karena secara tidak langsung 

penyampaian materi oleh guru terasa membosankan siswa dan kurang relevan 

dengan kemajuan zaman yang dialami oleh siswa sekarang terlebih untuk 

mata pelajaran IPA yang berkembang cepat. Dengan kata lain, proses 

pendidikan kita tidak diarahkan membentuk manusia cerdas, memiliki 

kemampuan berdaya saing, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia 

kreatif dan inovatif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Mata Pelajaran IPA kelas 

IV SD Negeri Citapen menyatakan bahwa pada tahun pelajaran 2009/2010 

masih ada siswa yang kurang memahami subkonsep hubungan antar makhluk 

hidup, hal ini terlihat dari nilai rata-rata ulangan harian siswa 68,00 sedangkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran IPA pada subkonsep 
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hubungan antar makhluk hidup adalah 70,00 (Sumber : Guru Mata Pelajaran 

IPA kelas IV SD Negeri Citapen). Guru tersebut menyatakan selama proses 

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran langsung yang 

ternyata hasilnya kurang memuaskan, oleh sebab itu peneliti akan mencoba 

menerapkan model pembelajaran kooperatif yaitu course review horay. 

Namun, dalam penerapannya dibantu dengan menggunakan media powerpoint 

dan video narrative. 

Bertolak dari hal tersebut adalah suatu tantangan bagi guru IPA 

khususnya Sekolah Dasar untuk membuat pembelajaran IPA menjadi menarik, 

menantang dan disukai oleh seluruh siswa. Hal ini dirasakan sangat mendesak 

mengingat IPA perlu membekalkan perilaku dan pola pikir kritis dan kreatif 

bagi manusia masa kini yang kehidupannya penuh dengan permasalahan 

global.  

Model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model course 

review horay proses pembelajarannya diawali dengan demonstrasi materi yang 

disampaikan oleh guru kemudian terjadi diskusi interaktif antara siswa dengan 

guru dan siswa dengan siswa, dan diakhiri dengan uji pemahaman siswa 

menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk menuliskan jawabannya, 

yang paling dulu mendapatkan tanda benar baik secara vertikal maupun 

horizontal langsung berteriak horay. Sehingga pada setiap pertemuannya 

siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dapat menguji 

kemampuan dirinya tentang penguasaan materi yang baru saja diperoleh. 

Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar agar menarik minat 
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belajar siswa dalam penyampaiannya model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay dibantu dengan menggunakan media powerpoint dan 

video narrative. Media powerpoint maupun video narrative merupakan media 

yang boleh dikatakan sebagai media audio visual karena dapat dilihat secara 

langsung bahkan didengar. Selain itu, untuk menampilkan materi yang dapat 

menarik minat siswa, media powerpoint dan video narrative merupakan salah 

satu cara memacu kreatifitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran. 

Untuk itu peneliti akan membandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay dibantu media powerpoint dengan video narrative. 

Manakah yang akan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

antara model pembelajaran kooperatif tipe course review horay dibantu media 

powerpoint dengan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

dibantu media video narrative.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. mengapa hasil belajar IPA kelas IV di SD Negeri Citapen kurang 

memuaskan?; 

2. apakah minat dan sikap siswa terhadap kegiatan belajar mengajar 

mempengaruhi hasil belajar siswa?; 

3. apakah model pembelajaran kooperatif tipe course review horay yang 

dibantu media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa?; 
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4. apakah model pembelajaran kooperatif tipe course review horay yang 

dibantu media video narrative  dapat meningkatkan hasil belajar siswa?; 

dan 

5. apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay yang dibantu media powerpoint dengan model pembelajaran course 

review horay yang dibantu media video narrative dapat memberikan hasil 

yang berbeda?. 

Agar permasalahan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, 

maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian tersebut. Adapun 

pembatasan masalah adalah tersebut sebagai berikut : 

1. hasil belajar siswa yang diukur adalah hasil belajar tes kognitif yang 

dibatasi pada jenjang pengetahuan ingatan (C1), pemahaman (C2), dan 

aplikasi (C3); 

2. materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada 

subkonsep hubungan antar makhluk hidup; 

3. penelitian dilakukan di SD Negeri Citapen kelas IV pada semester 2 tahun 

pelajaran 2010/2011; dan 

4. model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay yang dibantu media powerpoint 

dengan model pembelajaran course review horay yang dibantu media 

video narrative. 
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Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di 

atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ 

Perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe course review horay  dibantu media 

powerpoint dengan video narrative pada mata pelajaran IPA pada subkonsep 

hubungan antar makhluk hidup di kelas IV SD Negeri Citapen”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

dibantu media powerpoint dengan video narrative pada mata pelajaran IPA 

pada subkonsep hubungan antar makhluk hidup di kelas IV SD Negeri 

Citapen?”. 

C.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah, maka penulis 

mendefinisikan beberapa variabel secara operasional yang terdapat dalam 

proposal ini, yaitu sebagai berikut: 

1. hasil belajar pada penelitian ini adalah perubahan tingkah laku siswa 

setelah proses belajar mengajar tentang subkonsep hubungan antar 

makhluk hidup yang diukur melalui tes kognitif yang dibatasi pada jenjang 

pengetahuan ingatan (C1), pemahaman (C2), dan aplikasi (C3); 

2. model pembelajaran kooperatif tipe course review horay  dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran yang mengajak siswa belajar lebih aktif 
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dan menuntut kecermatan dan ketepatan dalam berpikir baik secara 

individu maupun kelompok untuk menjawab soal-soal yang diberikan 

dengan cara menuliskan jawabannya dalam kotak yang diisi dengan 

nomor, yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung berteriak 

horay; 

3. media powerpoint dalam penelitian ini merupakan perangkat lunak yang 

terpresentasikan melalui perangkat keras komputer yang nantinya akan 

disajikan melalui gabungan perangkat komputer/laptop dan LCD 

proyektor, tulisan yang disertai gambar akan ditampilkan dan guru akan 

menjelaskan sebagai bentuk presentasi dalam mengajar subkonsep 

hubungan antar makhluk hidup; dan 

4. media video narrative dalam penelitian ini adalah suatu media yang 

dirancang dari kombinasi media video dengan pola penyajian narrative. 

Bentuk penyajian dari video narrative adalah tayangan berupa materi 

subkonsep hubungan antar makhluk hidup yang dibuat langsung secara 

nyata oleh guru dengan bentuk pemaparan narasi (narrative). Media akan 

ditayangkan sebagai bentuk presentasi dari guru dan siswa harus 

mengamati dan mengikuti penjelasan materi yang ditayangkan. 

D.  Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang 

proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay dibantu media powerpoint dengan video narrative pada 
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mata pelajaran IPA pada subkonsep hubungan antar makhluk hidup di kelas 

IV SD Negeri Citapen. 

E.  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dunia 

pendidikan, khususnya dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengajar salah satunya dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

penerapan model-model pembelajaran yang selama ini telah dipelajari. 

b. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai proses 

pembelajaran serta memberikan masukan untuk mengatasi kesulitan 

belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar. 

c. Bagi Siswa 

Dapat membantu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa 

dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan dan 

menentukan kebijakan penetapan kurikulum di masa yang akan datang. 

 


