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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan negara.
1

Pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang sudah 

menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. 

Melalui proses pendidikan seorang dapat mengetahui apa yang tidak 

diketahui, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat Al-

„Alaq ayat 3-5 yang berbunyi: 

        

Artinya: “Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu 

proses jangka panjang yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam 

1
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kehidupan manusia di dunia ini, sebab hanya melalui proses pendidikan maka 

manusia akan mamapu meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal 

hidupnya. 

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 

yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Dari penjelasan di atas, bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam 

mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik dan untuk mencetak 

peserta didik gar menjadi manusia berakhlak mulia. Pendidikan juga harus 

ditanamkan nilai-nilai keislamannya pada peserta didik melalui mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, bahkan tidak terbatas pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam melainkan seluruh aspek mata pelajaran dapat 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau faktor pendidikan yang lain. 

Dengan kata lain, dalam sistem ini guru harus memiliki kepribadian Muslim 

dan sekaligus mampu menanamkan nilai-nilai keislaman melalui subjek 

pelajaran yang diampunya. 
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Pendidikan Agama Islam adalah nama mata pelajaran agama yang 

disediakan dan bersifat wajib diambil untuk semua siswa bergama Islam di 

sekolah atau di madrasah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kurikulum sekolah atau madrasah dan merupakan alat untuk mencapai salah 

satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan.
3
 Menurut Pusat Kurikulum 

Depdiknas, Pendidikan Agama Islam di Indonesia bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman siswa 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwannya kepada Allah Swt., serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
4
 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar 

adalah proses pokok yang harus dilalui oleh seorang pendidik atau guru. 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi 

kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntunan zaman, guru harus 

memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai 

keunikannya agar peserta didik mampu dalam menghadapi kesulitan belajar.  

Belajar hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan tingkah laku tersebut dapat berupa 
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perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman dan 

apresiasi.
5
 

Metode pembelajaran course review horay merupakan metode 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap kelompok yang dapat menjawab benar maka 

siswa tersebut diwajibkan berteriak "horey" atau yel-yel lainnya yang disukai. 

Metode ini juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik 

melalui diskusi kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran course review horay adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi sesuai topik dengan 

tanya jawab. 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 

d. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak 

sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi 

dengan nomor yang ditentukan guru. 

e. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya di 

dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru. 

f. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis dalam kartu atau 

kotak, guru mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. 

                                                           
5
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g. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda 

cheklist (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel 

lainnya. 

h. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang berteriak 

“horee!!” 

i. Guru membagikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi atau yang paling sering berteriak “horee!!”.
6
 

 

Menurut Sardirman “Di dalam belajar diperlukan aktivitas. Sebab 

pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.
7
 

Dengan adanya aktivitas belajar yang positif maka peserta didik akan belajar 

lebih aktif dan pada akhirnya hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. 

Dalam buku Sardiman A. M disebutkan macam-macam kegiatan belajar 

peserta didik yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

                                                           
6
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 229. 
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4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model reparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
8
 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.
9
Cara yang dapat digunakan oleh seorang guru 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar adalah melakukan tindakan 

yang dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan 

efektif, serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. 

. 

 

                                                           
8
Ibid. 101.  

9
Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 
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Tabel 1.1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik  Kelas V 

SDN 1 SURABAYA BANDAR LAMPUNG  

No Kelas 
Nilai 

Jumlah  
Presentase  

<75 >75 >75 < 75 

1 VA 17 16 33 51% 49 % 

2 VB 18 17 35 52% 48% 

3 VC 17 15 32 53% 47% 

4 VD 17 16 33 52% 48% 

Jumlah  70 63 133 208% 192% 

Sumber: Dokumentasi Nilai Hasil Belajar Kelas V di SDN 1 Surabaya Bandar 

Lampung 
10

 

 

 

Berdasarkan Data dokumen hasil belajar di atas, menunjukkan bahwa 

kelas VA SDN 1 Surabaya Bandar Lampung terdapat 17 peserta didik (51%) 

yang mendapatkan nilai di bawah  KKM yaitu 75 dan sisanya 16 peserta didik 

(49%) nilainya berada di atas KKM. Sedangkan data di kelas VB SDN 1 

Surabaya Bandar Lampung ada 18 peserta didik (52%) yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM dan 17 peserta didik (48%) mendapatkan nilai di atas 

KKM. Kelas VC SDN 1 Surabaya Bandar Lampung ada 17 peserta didik 

(53%) yang mendapatkan nilai di bawah KKM dan 15 peserta didik (47%) 

mendapatkan nilai di atas KKM dan di kelas VD ada 17 peserta didik (52%) 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM dan 16 peserta didik (48%) 

Berdasarkan wawancara dengan guru PAI di SDN 1 Surabaya yaitu 

dengan bapak Abdurrahman S.Pd.I, bahwa peserta didik di dalam proses 
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 Dokumentasi hasil belajar peserta didik Kelas V SDN 1 Surabaya Bandar Lampung  

tanggal 3Febuari 2017 
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pembelajaran masih sering tidak aktif, ada yang mengobrol, serta ketika 

diinstruksikan untuk mengerjakan tugas masih ada yang main-main
11

 

Alasan peneliti memakai metode pembelajaran course review horay 

karena pembelajaran course review horay adalah salah satu metode 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Dengan 

pembelajaran course review horay diharapkan dapat melatih kerja sama 

dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok, 

pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk terjun kedalamnya, 

tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak 

menegangkan serta siswa lebih semangat belajar karena suasana 

pembelajaran berlangsung menyenangkan sehingga mampu membantu siswa 

dalam meraih nilai yang tinggi.
12

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yakni : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik belum bervariasi dalam 

proses pembelajaran. 

2. Peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar peserta didik di SDN 1 Surabaya Bandar Lampung belum 

optimal. 

                                                           
11

 Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam kelas V yaitu Bapak Abdurrahman, 

S.Pd.I, tanggal 3 Febuari di SDN 1 Surabaya Bandar Lampung 
12

Irfan Dani, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH),  

http://pustaka.pandani.web.id   

http://pustaka.pandani.web.id/
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti menyadari atau 

memiliki keterbatasan-keterbatasan, maka peneliti hanya memfokuskan 

penelitian ini pada: 

Pengaruh metode pembelajaran course review horay dalam 

meningkatkan aktivitas dan  hasil belajar  PAI peserta didik di SDN 1 

Surabaya Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh metode 

pembelajaran course review horay dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di SDN 1 Surabaya Bandar 

Lampung?” 

 

E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran course review 

horay dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran di  SDN 1 Surabaya Bandar Lampung.   

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi guru  
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1) Sebagai pemacu atau motivasi terhadap guru untuk memilih 

metode yang sesuai dengan peserta didik.  

b) Bagi Peserta didik 

1) Memberikan suasana belajar yang menarik serta menyenangkan. 

2) Melatih peserta didik untuk bekerjasama dalam kelompok. 

3) Peserta didik mendapat pengalaman langsung melaksanakan 

metode pembelajaran course review horay. 

c) Bagi Sekolah  

1) Meningkatkan mutu pembelajaran melalui metode pembelajaran 

course review horay serta meningkatkan proses dan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran PAI. 

2) Memberikan masukan bagi kepala sekolah sebagai bahan evaluasi 

bahwa setiap guru harus bisa meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik. 

 

F. Hipotesis  

Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.
13

 Berdasarkan 

pendapat tersebut hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap suatu 

objek yang kebenrannya masih perlu dibuktikan melalui fakta-fakta dan kajian 

teori. Berdasarkan kerangka tersebut hipotesis yang peneliti utarakan adalah: 

 

                                                           
13

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: RajaaliPres, h 21 
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1. Hipotesis statistik 

a. H0A : α1 = α2 (tidak terdapat pengaruh efek antar baris terhadap 

variabel terikat) 

 H1A : paling sedikit ada satu αi ≠ 0 (terdapat pengaruh efek antar 

baris terhadap variabel terikat) 

b. H0B : β1 = β2 = β3 (tidak terdapat pengaruh efek antar kolom 

terhadap variabel terikat) 

H1B : paling sedikit ada satu βj≠ 0 (terdapat pengaruh efek 

antarkolom terhadap variabel terikat) 

c. H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak 

terdapat interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB: paling sedikit ada satu (αβ)ij ≠ 0 (terdapat interaksi baris dan 

kolom terhadap variabel terikat) 

d. H0 : μ1 =μ2 (Tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik) 

H1 : μ1 ≠μ2 (Terdapat pengaruh metode  pembelajaran terhadap 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik). 

2. Hipotesis Penelitian 

a. Peserta didik yang memperoleh metode pembelajaran course review 

horay memiliki peningkatan hasil belajar lebih baik daripada peserta 

didik yang memperoleh metode pembelajaran konvensional. 

b. Terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar antara aktivitas belajar 

peserta didik kelompok tinggi, sedang, dan rendah. 
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c. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

peserta didik terhadap hasil belajar . 

d. aktivitas belajar peserta didik yang memperoleh metode pembelajaran 

course review horay lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh 

metode pembelajaran konvensional. 

 

G. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang baik dan berkualitas dapat dilihat dari adanya interaksi 

antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pemilihan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan suatu pembelajaran.   

Sebelum pembelajaran berlangsung siswa dijelaskan mengenai metode CRH 

yang akan dilaksanakan sehingga siswa dapat memahami apa yang akan mereka 

lakukan selama pembelajaran. Lalu ketika guru sudah menjelaskanmateri, untuk 

menguji pemahaman peserta didik membuat kotak sejumlah 9 kotak dan 

menjawab soal yang tersedia dan dapat menjadi kelompok yang mendapatkan 

nilai paling tinggi. Dengan ini, maka aktivitas dan hasil belajar siswa akan 

meningkat atau lebih baik. 

Dalam melakukan penelitian eksperimen, berikut ini adalah alur penelitian 

yang peneliti rancang sebagai kerangka berpikir 
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