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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  

kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Salah satu variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah 

kurikulum. Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar.
2
 Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP)  kimia merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk kelas X.
3
 

Kimia merupakan salah satu cabang sains IPA yang berisi pengetahuan 

yang berdasarkan fakta, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang dilakukan 

para ahli. Ilmu kimia erat kaitannya dengan kehidupan.
4
 Diantara materi 

kimia yang menarik untuk dikaji adalah materi hidrokarbon.  

Hidrokarbon merupakan komponen utama penyusun minyak bumi. 

Penggunaan minyak bumi ini sangat luas, terutama sebagai bahan bakar dan 
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juga bahan baku industri petrokimia.
5
 Salah satu ayat Al-qur’an yang 

mengkaji tentang ilmu kimia khususnya hidrokarbon yaitu surah Al-A’laa 

ayat 1-5:
6
 

                            

                        

Artinya:“Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Yang 

menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya). Dan yang menentukan 

kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan 

rumput-rumputan. Lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-

hitaman”. (Q.S. Al-A’laa ayat 1-5) 

Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah menjelaskan pengibaratan 

minyak bumi, bahwa substansi organik, dalam hal ini almar’a (rumput-

rumputan) ketika mati dijadikan Allah bercampur menjadi suatu cairan yang 

mengalir dan berwarna hitam gelap (ahwaa), yang kita kenal dengan sebutan 

minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil proses yang panjang. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa minyak bumi berasal dari 

bahan organik yang mengalami proses pembusukan dan berwarna gelap 

kehitam-hitaman akibat penumpukan yang lama dan akhirnya berubah 

menjadi minyak bumi.
7
 Bahan organik tersebut mengandung senyawa karbon 
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dalam jumlah yang banyak, salah satu senyawa karbon yang paling sederhana 

adalah hidrokarbon.
8
 

Hidrokarbon merupakan salah satu materi pokok dalam pelajaran 

kimia, karakteristik materi ini adalah sebagian materi berupa konsep yang 

abstrak serta memerlukan pemahaman yang tinggi dalam mempelajarinya. 

Hal ini secara tidak langsung menuntut pembelajaran materi hidrokarbon 

seharusnya mampu menyajikan konsep yang abstrak secara menarik serta 

berpusat pada siswa.
9
 

Namun, berdasarkan observasi dan wawancara serta angket 

pendahuluan di Sekolah Menengah Atas Swasta LKMD Sukaramai, sebagian 

besar siswa beranggapan bahwa hidrokarbon merupakan materi yang 

membosankan. Selain itu pada proses pembelajaran guru sering 

menggunakan metode ceramah, ciri menonjol dalam metode ceramah dalam 

pelaksanaan pengajaran dikelas adalah peranan guru tampak sangat dominan. 

Dengan demikian siswa menjadi pasif dan bosan serta materi yang diperoleh 

siswa pun terbatas akibatnya hasil belajar siswa rendah. 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut salah satunya dapat di atasi 

dengan pembaharuan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang bisa diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan 
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oleh guru.
10

 Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan 

benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif.
11

 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa jenis, salah satu 

model yang dapat diterapkan di Sekolah Menengah Atas Swasta LKMD 

Sukaramai guna mengatasi masalah diatas adalah dengan penerapan model 

kooperatif tipe course review horey (CRH). Model pembelajaran kooperatif 

CRH dipilih dalam proses pembelajaran karena dapat menciptakan suasana 

belajar didalam kelas yang lebih menyenangkan.
12

 Selain itu pada model 

CRH aktifitas belajar lebih banyak berpusat pada siswa.
13

 Dengan demikian, 

suasana dan interaksi belajar yang menyenangkan membuat siswa lebih aktif 

dan menikmati pelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan. 

Selain pembaharuan pada penerapan model pembelajaran, penggunaan 

media pembelajaran juga diperlukan dengan tujuan untuk memudahkan siswa 

dalam memahami konsep-konsep pada materi hidrokarbon yang cenderung 

bersifat abstrak. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 

didik.
14

 Media pembelajaran terdiri dari beberapa jenis, salah satu media yang 
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dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang bersifat abstrak yaitu 

macromedia flash.  

Macromedia flash merupakan program animasi dan atau simulasi yang 

menyajikan gambar yang lebih jelas karena terlihat nyata dan bergerak.
15

 

Macromedia flash sebagai media pembelajaran dapat memvisualisasikan 

konsep yang bersifat abstrak menjadi nyata, membuat siswa lebih 

memperhatikan materi yang di sampaikan guru, sehingga terjalin interaksi 

yang menyenangkan antara siswa dan juga guru.
16

 Dengan demikian, 

macromedia flash ini diharapkan  dapat  membantu  dalam  proses 

pembelajaran, memperjelas konsep yang abstrak menjadi lebih nyata, 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran, dan 

pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa tidak bosan dan tidak 

bersikap pasif. 

Penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran kooperatif CRH 

pernah dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP 

Universitas Riau  yang bernama Refi Yunita, hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa.
17
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 

peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay 

berbantuan Macromedia Flash terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Menengah Atas Swasta LKMD Sukaramai Kabupaten Kampar” 

B. Penegasan Istilah 

Di dalam penelitian ini agar istilah-istilah yang digunakan tidak disalah 

artikan atau terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam 

penelitian, maka penulis menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran course review horay adalah suatu model 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman. Siswa ditempatkan dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

yakni pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan poin-poin utama dari 

materi pelajaran. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan 

kelompok-kelompok menjawabnya.
18

 

2. Macromedia flash merupakan sebuah program yang ditujukan kepada para 

desaigner maupun programer yang bermaksud merancang animasi untuk 

pembuatan halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses 

pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-tujuan lain 

yang lebih spesifik.
19
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3. Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya.
20

 

4. Hidrokarbon yaitu senyawa yang hanya mengandung unsur hidrogen dan 

karbon.
21

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Hasil belajar siswa masih rendah. 

b. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

c. Siswa merasa bosan dan pasif dalam pembelajaran. 

d. Model pembelajaran course review horay (CRH) berbantuan 

macromedia flash belum pernah diterapkan oleh guru kimia SMAS 

LKMD Sukaramai. 

2. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X di SMAS LKMD 

Sukaramai Tahun ajaran 2015/2016, dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan macromedia 

flash terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 
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“Apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan macromedia flash terhadap 

hasil belajar siswa kelas X pada pokok bahasan hidrokarbon di SMAS 

LKMD Sukaramai Kabupaten Kampar?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang signifikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course 

review horay berbantuan macromedia flash terhadap hasil belajar siswa 

kelas X pada pokok bahasan hidrokarbon di SMAS LKMD Sukaramai 

Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay berbantuan macromedia flash. 

b. Bagi guru 

Sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah 

Menjadi bahan masukan informasi guna mendukung meningkatnya 

proses pembelajaran yang nantinya berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah. 
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d. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman penulis dalam bidang penelitian ini, dan 

juga dijadikan sebagai landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti 

penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi. 

 

 

 


