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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

Islam menekankan betapa pentingnya pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 

122 

 

Artinya:“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”  

(At-Taubah ayat 122) 

 

Tafsir Ibnu Katsir menyatakan dalam surat tersebut Allah SWT 

berfirman bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan 

hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa 

yang baik dan apa yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa 

manfaat dan membawa madharat.
1
   

Ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan sudah mulai 

berkembang di Indonesia dengan adanya penerepan kurikulum. Kurikulum 

                                                           
1
 Tafsir Ibnu Katsir Q.S Al-Mujadillah Ayat 11 



2 
 

 

 

memegang peranan penting dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan 

penentuan arah, isi, dan proses pendidikan. Tahun 2013 pemerintah 

Indonesia telah menetapkan kurikulum 2013 yang merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum KTSP. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. Kurikulum 2013 peserta didik dituntut memiliki 

kemampuan untuk aktif mencari, mengolah dan menggunakan 

pengetahuan. Kurikulum 2013 guru  dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyajikan materi pelajaran dan kurikulum 2013 mengamanatkan esensi 

pendekatan ilmiah pada proses pembelajaran.
2
  

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dijalani oleh peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Dari proses pembelajaran 

itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan peserta 

didik untuk menuju tujuan yang lebih baik. Seorang guru harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai dasar 

dalam merancang kegiatan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan, 

memiliki bahan, memilih metode dan model pembelajaran, menetapkan 

evaluasi dan sebagainya. 
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Berdasarkan hasil studi awal di SMA YLPI Pekanbaru, diketahui 

bahwa kurikulum yang digunakan di SMA tersebut adalah kurikulum 

2013. Diketahui bahwa dari hasil ujian peserta didik masih tergolong 

rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya semangat belajar peserta 

didik, kurangnya pemahaman konsep-konsep kimia yang saling 

berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Dalam satu kelas hanya 

ada beberapa peserta didik yang merespon, menerima materi pelajaran dan 

bahkan mengerjakan soal-soal latihan. Peserta didik kurang terlibat dalam 

proses pembelajaran sehingga peserta didik cepat bosan, terkadang peserta 

didik hanya duduk saja, berbicara dengan teman sebangku, bermain game, 

enggan atau malu bertanya pada guru meskipun sebenarnya belum paham 

dengan materi. Guru hendaknya mengatasi hal tersebut dengan melakukan 

beberapa hal, salah satunya menerapkan model pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan semangat belajar sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.  

Model pembelajaran adalah suatu contoh konseptual atau prosedural 

dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau 

pedoman dalam bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru dikelas.
3
 Diketahui bahwa salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model terhadap hasil belajar peserta didik khususnya 
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pada ranah kognitif adalah model pemebelajaran Course Review Horay 

(CRH).  

Model pembelajaran CRH ini merupakan suatu model pembelajaran 

yang dapat digunakan guru agar dapat tercipta suasana pembelajaran di 

dalam kelas yang lebih menyenangkan, sehingga peserta didik merasa 

lebih tertarik pada pembelajaran. Model pembelajaran ini menjadi salah 

satu alternatif sebagai model pembelajaran yang mengarah pada 

pemahaman konsep yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik.
4
 Model ini lebih mudah diterapkan dengan menggunakan bantuan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).   

LKPD merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau 

sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. Salah satu fungsi 

LKPD adalah “sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan.” Dengan LKPD, peserta didik bisa 

langsung memahami konsep pembelajaran, jika siswa hanya berpedoman 

pada buku paket, siswa tidak terlalu fokus dengan materi pembelajaran 

yang diajarkan, karena buku paket membahas materi secara luas. Materi 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hukum dasar kimia. 

Materi hukum dasar kimia  merupakan materi yang membutuhkan  

pemahaman konsep peserta didik. Materi ini berisi konsep-konsep dasar 

yang mana konsep-konsep ini berhubungan dengan materi kimia yang 

akan dipelajari selanjutnya, oleh karena itu peserta didik dituntut untuk 
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paham terhadap konsep-konsep tersebut. Penggunaan model pembelajaran 

CRH berbantuan media LKPD diharapkan dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi hukum dasar kimia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ‘‘Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) 

Berbantuan Media LKPD Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi 

Hukum Dasar Kimia”.  

B. Penegasan istilah  

Untuk menjelaskan pengertian judul penelitian, peneliti memberikan 

penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini. Istilah – istilah 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Course Review Horay  

Course Review Horay merupakan merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang diawali dari pemberian informasi 

kompetensi sajian materi, tanya jawab untuk pemantapan, siswa atau 

kelompok menuliskan nomor sembarang dan dimasukan kedalam kotak, 

guru membacakan soal yang nomornya dipilih acak, siswa yang 

mempunyai nomor sama dengan nomor soal yang dibacakan guru berhak 

menjawab, jika jawaban benar maka diberi skor dan siswa menyambutnya 
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dengan yel “hore” atau lainnya pemberian reward, penyimpulan dan 

evalusi serta refleksi.
5
  

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Pada kurikulum KTSP LKPD dikenal dengan sebutan Lembar 

Kerja siswa (LKS). Dalam LKS, peserta didik akan mendapatkan 

materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, 

peserta didik juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk 

memahami materi yang diberikan.
6
 

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia 

mempunyai kejiwaan yang dapat dididik dan diuabah perilakunya 

yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotorik.
7
 

4. Hukum Dasar Kimia 

Materi hukum dasar kimia  merupakan materi yang 

membutuhkan  pemahaman konsep siswa. Materi ini berisi konsep-

konsep dasar yang mana konsep-konsep ini berhubungan dengan 

materi kimia yang akan dipelajari selanjutnya. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 

mengindetifikasi masalah sebagai berikut : 

a. Siswa malas belajar 

b. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah 

c. Siswa kurang memahami mata pelajaran kimia terutama yang 

bersifat konsep dan hitungan. 

d. Siswa malas untuk mengerjakan latihan 

e. Siswa masih malu atau enggan bertanya pada guru.  

2. Batasan masalah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang 

diteliti, maka penelitian dibatasi pada : 

a. Hasil belajar yang diteliti yaitu hanya pada aspek kemampuan 

kognitif. 

b. Penelitian di lakukan di SMA YLPI  Pekanbaru  

3. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh 

penerapan model pembelajaran Course Review Horay berbantuan 

media LKPD terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum dasar 

kimia ? 
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D. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay media LKPD terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum 

dasar kimia.  

2. Manfaat penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi siswa, untuk dapat menigkat hasil belajar kimia siswa khusus 

pada pokok bahasan hukum dasar kimia di kelas X. 

b. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 

aspek-aspek lain seperti afektif dan psikomotorik siswa sehingga 

membuat siswa jadi lebih aktif. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk menigkatkan kualitas keberhasilan pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi peneliti, dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui masalah 

dalam bidang pendidikan dan jika menjadi pendidik di masa yang 

akan datang serta menjadi landasan berpijak untuk meneliti lebih 

lanjut keberhasilan siswa dengan menggunakan model yang 

bervariasi. 

 

 


