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ABSTRAK 
 

Kusmami, Menik. 2013. Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn pada 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten 
Brebes. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I Drs. Utoyo, II 
Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay 
Aktivitas, dan Hasil Belajar. 

 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang 

wajib terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dalam 
pembelajaran PKn, guru masih selalu menggunakan metode ceramah dalam 
proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung mempunyai kesan monoton 
dan didominasi oleh guru. Pembelajaran yang demikian akan membuat siswa 
jenuh. Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay (CRH) dapat 
dijadikan model alternatif dalam pembelajaran PKn. Dengan penggunaan model 
pembelajaran CRH dapat mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran 
PKn. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas dan 
hasil belajar PKn antara siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan yang menggunakan 
metode ceramah pada materi Kebebasan Berorganisasi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa 
Kulon 01 Kabupaten Brebes  yang berjumlah 47 orang siswa yang terbagi menjadi 
dua kelas, dengan 25 dari kelas VA dan 22 dari VB. Desain eksperimen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi experimental design dengan bentuk 
nonequivalent control group design. Analisis statistik yang digunakan yaitu 
korelasi product moment untuk uji validitas dan cronbach’s alpha untuk uji 
reliabilitas instrumen. Metode lilliefors untuk menguji normalitas data, metode 
independent sample t test untuk uji homogenitas dan uji t untuk uji hipotesis. 
Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 
20. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa di kelas 
eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 75,6% dan pertemuan kedua yaitu 
87,6%. Keduanya termasuk kriteria sangat tinggi, sedangkan pada kelas kontrol, 
rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 72,95% dan pertemuan 
kedua sebesar 73,86%. Keduanya termasuk kriteria tinggi. Ini membuktikan 
bahwa aktivitas siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan di kelas 
kontrol. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung = 2,854 dan signifikannya 
sebesar 0,007. Harga ttabel dengan dk = 45 dan α = 0,05 yaitu 2,014. Hal ini berarti 
thitung > ttabel (2,854 > 2,014) atau signifikannya 0,007 < 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn antara siswa kelas 
V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes yang mendapatkan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan 
yang menggunakan metode ceramah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjelaskan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib 

terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dalam lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi dijelaskan bahwa “mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” . 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya dengan 

diwajibkannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama di sekolah 

dasar diharapkan dapat membentuk generasi muda calon penerus bangsa yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yakni generasi muda yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sebagaimana yang 

tertuang dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006.
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Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang ditandai semakin terbukanya persaingan antar bangsa yang 

semakin ketat, maka bangsa Indonesia mulai memasuki era globalisasi di berbagai 

bidang menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Banyak tugas yang 

harus dilakukan bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi. Salah satu hal 

yang dapat dilakukan untuk mengemban tugas tersebut adalah penanaman 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat menanamkan pendidikan 

karakter bangsa yang demokratis khususnya dalam berorganisasi. Berdasarkan 

pernyataan tersebut Pendidikan Kewarganegaraan wajib diajarkan di sekolah 

dasar. 

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK, 

kualitas suatu pembelajaran harus selalu ditingkatkan. Begitu pula yang terjadi 

pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Dalam hal ini 

guru dituntut untuk profesional yangmana memiliki kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 

Seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 

28 ayat 3 butir c) yang menyatakan bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan 

didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu 

memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Selain itu guru juga bertugas untuk mengolah dan mengembangkan 

kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Terlihat jelas bahwa guru mempunyai 

peran yang sangat besar. Yakni guru sebagai fasilitator diharapkan menjadikan 

siswa lebih kritis dan kreatif dalam menemukan serta mengembangkan materi 

yang mereka pelajari. Sebagai menejer, guru harus menciptakan situasi kelas yang 

memungkinkan terciptanya pembelajaran efektif sehingga siswa terdorong untuk 

berpartisipasi aktif dalam belajar (Suciati 2007: 5.28). Selain itu guru juga harus 

menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan 

siswa, agar pembelajaran tersebut dapat berhasil serta berkualitas. 

Berdasarkan kebutuhan siswa tersebut, guru harus memperhatikan tahap 

perkembangan siswa. Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2009: 26-30) membagi tahap 

perkembangan kognitif  ke dalam empat tahap, yaitu tahap sensorimotor, yakni 

perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun, tahap 

praoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 

tahun, tahap operasional konkret, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 7-11 tahun, dan tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah 

kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun.  

Pada tahap sensorimotorik, pengetahuan bayi tentang dunia adalah terbatas 

pada persepsi penginderaannya dan kegiatan motoriknya. Pada tahap 

praoperasional, pemikiran lebih bersifat simbiolis, egosentries, dan intuitif 

sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pada tahap operasional konkret, 

anak sudah mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam 
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bentuk benda konkret, sedangkan pada tahap formal operasional anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, anak usia sekolah dasar tergolong pada 

tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika dalam bentuk benda konkret, anak sudah mulai memiliki 

kemampuan untuk mengoordinasikan pandangan-pandangan orang lain dengan 

pandangannya sendiri dan memiliki persepsi positif bahwa pandangannya 

hanyalah salah satu dari sekian banyak pandangan orang. 

Dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa, seorang guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi profesional, yakni memiliki pengetahuan yang luas 

tentang materi yang akan diajarkan, serta kemampuan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat bagi siswa. Wijaya Kusumah menyatakan bahwa salah 

satu kriteria guru yang ideal adalah guru yang kreatif dan inovatif (Asmani 2010: 

23). Kreatif dan inovatif dapat diwujudkan dengan penggunaan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi 

siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan model pembelajaran 

diharapkan dapat menjadikan siswa aktif selama pembelajaran berlangsung. Jadi 

siswa tidak hanya memiliki kemampuan berpikir dalam bidang kognitif saja, akan 

tetapi juga dalam bidang afektif dan psikomotor. 

Namun yang terjadi di lapangan, proses pembelajaran di sekolah kurang 

meningkatkan aktivitas siswa. Guru masih cenderung menggunakan metode 

ceramah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung selalu 

didominasi oleh guru dimana komunikasi antara guru dengan siswa masih bersifat 
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satu arah. Pembelajaran yang demikian akan membuat siswa jenuh, padahal 

performansi guru dalam kegiatan pembelajaran berpengaruh terhadap kualitas 

pembelajaran. 

Pembelajaran yang demikian merupakan pembelajaran konvensional yang 

mengutamakan pada pencapaian target materi saja. Dalam proses pembelajaran 

berlangsung, hanya sedikit terjadi diskusi antar siswa (Hamdani 2011: 166). 

Dengan proses pembelajaran yang demikian siswa menjadi pasif dan menjadikan 

berkurangnya aktivitas belajar siswa. Kurangnya aktivitas belajar siswa akan 

berpengaruh juga terhadap hasil belajarnya. Menurut Hurlock (1978) dalam 

Satiadarma (2003: 119), suasana pengajaran yang hangat dan mendukung 

keamanan dan kebebasan dapat menjadikan para siswa untuk mengembangkan 

pikiran-pikiran kreatifnya. Berdasarkan pernyataan tersebut guru mempunyai 

peran yang dapat mempengaruhi belajar siswa. 

Keadaan yang dipaparkan di atas, juga terjadi di kelas V SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes, terutama pada pembelajaran PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V SD 

Negeri Kaligangsa Kulon 01, peneliti memperoleh data nilai PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi pada tahun 2011/2012. Dari data tersebut, dapat 

diketahui bahwa siswa belum mampu menyerap dan memahami materi secara 

maksimal. Hasil tes yang dilakukan guru sebagai evaluasi pembelajaran, 

membuktikan bahwa dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 71 

untuk mata pelajaran PKn, terdapat 13 siswa yang belum tuntas KKM dari 25 

siswa kelas VA SD Negeri Kaligangsa Kulon 01. Dari data tersebut, terlihat 
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bahwa 52% siswa belum tuntas KKM. Hal ini dikarenakan siswa tidak 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa merasa bosan 

dengan pembelajaran yang berlangsung. Pada akhirnya hal ini berdampak pada 

hasil belajar siswa yang tidak maksimal. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran yang inovatif, 

yakni pembelajaran yang dapat mendorong siswa aktif. Menurut Roger dkk 

(1992) dalam Huda (2013: 29), pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas 

pembelajaran kelompok yang memiliki prinsip bahwa pembelajaran harus 

didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok 

pebelajar, yang di dalamnya setiap siswa bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota lainnya. Jadi dalam hal ini, pembelajaran kooperatif sangat 

menuntut siswa untuk aktif dalam memperoleh pengetahuannya sendiri.  

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe/model, salah satunya 

adalah model pembelajaran course review horay (CRH). Dalam pembelajaran 

CRH ini siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan anggota 

kelompok antara 4-5 orang. Masing-masing kelompok harus mempunyai lambang 

kelompok. Selanjutnya guru membuatkan 16 kotak dan diisi nomor, salah satu 

kelompok memilih nomor kotak yang merupakan nomor soal dan menjawab 

pertanyaan yang dibacakan oleh guru. Jika jawaban dari kelompok tersebut benar 

maka kotak tersebut diberi lambang/simbol kelompok tersebut. Begitu seterusnya 

hingga lambang kelompok membentuk vertikal, horizontal, maupun diagonal. 
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Kelompok yang sudah mendapat lambang vertikal, horizontal, maupun diagonal 

harus berteriak hore atau yel-yel lainnya (Suprijono 2010: 129).  

Dengan penggunaan model pembelajaran course review horay dapat 

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar PKn. Model pembelajaran ini 

merupakan cara belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi 

yang diajarkan guru dengan menjawab soal-soal. Dalam aplikasinya model 

pembelajaran CRH tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar di bidang 

akademik saja. Pembelajaran dengan model CRH juga melatih siswa untuk 

mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi 

prestasi akademik siswa. 

Model pembelajaran course review horay ini dicirikan oleh struktur tugas, 

tujuan, dan penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang 

positif di antara sesama siswa, perbedaan antara siswa satu dengan yang lainnya 

dapat mengembangkan keterampilan bekerjasama dalam suatu kelompok. Pada 

model pembelajaran CRH pembelajaran lebih berpusat pada siswa yang dikemas 

dalam bentuk permainan. Suasana belajar dan interaksi yang menyenangkan 

membuat siswa lebih menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan 

untuk belajar. Dengan model pembelajaran CRH ini, diharapkan siswa menjadi 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Penelitian mengenai model pembelajaran course review horay pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Course Review Horay untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA 
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Siswa Kelas V C SD Negeri Cangkol 2 Bandungrejosari 1 Kota Malang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model course review horay dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Pada tahun 2012 Mustolihudin melakukan penelitian eksperimen dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course 

Review Horey (CRH) terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah 

Menengah Pertama : Studi Kasus Di SMP Negeri 56 Jakarta”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horey terhadap hasil belajar 

matematika siswa.  

Dilihat dari keberhasilan yang telah diperoleh melalui penerapan course 

review horey dari beberapa penelitian sebelumnya maka model pembelajaran ini 

sangat tepat digunakan dalam pembelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi. 

Berpedoman pada penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn pada Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa  

permasalahan yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn di SD. Permasalahan tersebut antara lain : 

(1) Siswa kurang antusias/tertarik dalam mengikuti pembelajaran PKn. 
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(2) Guru kurang variatif dalam menerapkan model pembelajaran dan media yang 

digunakan untuk pembelajaran PKn. 

(3) Peran guru sangat dominan sebagai sumber belajar. 

(4) Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn masih rendah. 

(5) Komunikasi antara guru dengan siswa masih bersifat satu arah. 

          Identifikasi masalah tersebut sangat berkaitan erat dengan penggunaan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Model yang harus digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran adalah model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

aktif dan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi Kebebasan 

Berorganisasi. Penggunaan model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan 

banyaknya materi dan alokasi waktu yang disediakan. Model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH dapat digunakan dalam pembelajaran ini. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan 

menjadi lebih terarah diperlukan pembatasan masalah sehingga penelitian menjadi 

lebih efektif dan efisien. Hal yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Karakteristik yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar PKn siswa 

pada materi Kebebasan Berorganisasi. 

(2) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa 

Kulon 01 Brebes. 
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(3) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penerapan model course review 

horay terhadap mata pelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi di kelas 

V SD. 

(4) Metode yang digunakan sebagai pembanding dalam mengukur keefektifan 

model  CRH adalah metode ceramah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi antara pembelajaran yang menggunakan model 

course review horay dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah? 

(2) Apakah aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi dengan menggunakan model course review horay 

lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah? 

 

1.5 Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terangkum dalam tujuan 

umum dan tujuan khusus penellitian. Berikut ini uraian tentang tujuan umum dan 

tujuan khusus dari penelitian ini. 
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1.5.1 Tujuan  Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui 

keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran PKn. 

1.5.2 Tujuan  Khusus 

(1) Mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil pembelajaran PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi di kelas V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes 

melalui penggunaan model course review horay dengan metode ceramah. 

Melalui perbedaan tersebut, dapat dilihat keefektifan masing-masing metode 

tersebut. 

(2) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa 

Kulon 01 Brebes pada mata pelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi. 

 

1.6 Manfaat  Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat. Tidak hanya untuk peneliti sendiri, tetapi juga untuk pihak-pihak yang 

terkait didalamnya seperti siswa, guru dan sekolah tempat penelitian dilaksanakan. 

Berikut ini akan dijabarkan manfaat penelitian bagi siswa, guru dan sekolah. 

1.6.1  Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan pemahaman siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

dalam mata pelajaran PKn khususnya pada materi Kebebasan Berorganisasi. 
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(2) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa 

Kulon 01 dalam mata pelajaran PKn khususnya pada materi Kebebasan 

Berorganisasi. 

(3) Siswa semakin tertarik dalam proses pembelajaran PKn. 

(4) Siswa dapat bekerja sama dan memahami sendiri materi PKn yang dipelajari. 

1.6.2 Bagi Guru 

(1) Dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  course review horay. 

(2) Menambah wawasan dan pengalaman tentang model pembelajaran kooperatif 

tipe  course review horay. 

(3) Memotivasi guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

1.6.3  Bagi Sekolah 

(1) Peningkatan kualitas pembelajaran PKn di SD. 

(2) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay  dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe CRH telah banyak di publikasikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe CRH merupakan model 

pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. 

Penelitian Tindakan Kelas telah dilakukan oleh Nugroho (2011) dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas V C SD Negeri Cangkol 2 

Bandungrejosari 1 Kota Malang”. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

oleh Nugroho dari jumlah peserta didik 22 pada kondisi awal memperoleh nilai 

rata-rata 57,8, pada siklus I nilai rata-ratanya 84,27 dan pada siklus II rata-ratanya 

96,46. Dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa, dapat diambil kesimpulan 

bahwa penerapan model pembelajaran CRH dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Sementara itu, penelitian eksperimen telah dilakukan oleh Mustolihudin 

(2012) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Course Review Horey (CRH) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah 

Menengah Pertama : Studi Kasus Di SMP Negeri 56 Jakarta”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan desain penelitian hanya
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menggunakan posttes. Populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 56 

Jakarta. Dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel yang 

terpilih yaitu kelas VIII-1 sebagai kelas eksperimen (yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horey (CRH)) dan kelas VIII-4 

sebagai kelas kontrol (yang menggunakan pembelajaran konvensional). Instrumen 

yang digunakan adalah tes hasil belajar matematika berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 15 soal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji-t, dan berdasarkan perhitungan uji-t diperoleh thitung 2,39 dan t-tabel 1,68 

pada taraf signifikansi 5% yang berarti thitung > ttabel (2,39 > 1,68). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe course review horey (CRH) terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas Nugroho dan penelitian eksperimen 

Mustolihudin yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan merupakan penelitian baru. Hal tersebut terbukti dengan 

adanya beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitan yang akan 

dilakukan. Salah satu perbedaannya terletak pada mata pelajaran yang digunakan. 

Pada penelitian yang telah dilakukan, mata pelajaran yang digunakan adalah IPA 

dan matematika, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pada penelitian yang telah dilakukan 

variabel yang diteliti hanya hasil belajar siswa, sedangkan peneliti menggunakan 

dua variabel yakni, aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Mustolihudin menunjukkan 

keberhasilan penerapan model pembelajaran CRH. Dengan adanya keberhasilan 
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beberapa penelitian terdahulu yang relevan tentang penerapan model 

pembelajaran course review horay, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

eksperimen model pembelajaran course review horay pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa Kulon 

01 Kabupaten Brebes.  

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian 

yang akan dilaksanakan. Landasan teori ini berisi tentang penjelasan mengenai 

pengertian belajar, pengertian pembelajaran, aktivitas belajar, pengertian hasil 

belajar, teori belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hakikat PKn, 

pembelajaran PKn di SD, karakteristik siswa SD, model pembelajaran 

kooperatif, model pembelajaran course review horay, materi Kebebasan 

Berorganisasi, dan metode ceramah. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan 

secara lebih lengkap di bawah ini. 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2), merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut  

Gagne, “belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas”(Suprijono 2010: 2). 

Menurut Morgan, “belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman”  (Suprijono 2010: 3). Menurut Slavin  
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dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) menyatakan bahwa “belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman”.  Belajar dikatakan 

berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah 

dipelajarinya, maka belajar seperti ini disebut rote learning. 

Menurut konstruktivtivisme, “belajar adalah proses aktif si belajar dalam 

mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dalam proses belajar 

tersebut terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi 

yang sudah dipelajari” (Sugandi 2007: 11). Konstruktivisme menyatakan bahwa 

siswa menemukan sendiri dan menstranformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dan merevisinya apabila aturan-aturan tersebut tidak 

lagi sesuai dengan aturan lama (Trianto 2007: 13) 

Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang didahului oleh proses 

pengalaman dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap (permanen) dalam arti 

tidak hanya terjadi pada saat seseorang belajar saja, melainkan untuk waktu yang 

akan datang dan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua kata yang berbeda. Namun, kedua 

kata ini sangat erat hubungannya satu sama lain. Bahkan, kedua kegiatan tersebut 

saling menunjang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Belajar merupakan 

suatu kegiatan yang terdapat dalam pembelajaran. Di bawah ini adalah beberapa 

pengertian tentang pembelajaran. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 20, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Artinya 

dalam proses pembelajaran harus ada 4 komponen yang menunjang yakni, siswa, 

guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar. 

Menurut Cubukcu (2012: 51), “learning is a dinamic process during which 

individuals make internal adjustments indivuduallyand develop necessary skills”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembelajaran adalah proses dinamis yang 

dilakukan selama seseorang dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan 

kebutuhan keterampilan. 

Menurut Fortune et. al (2001: 112), “based on these principles, effective 

teaching in the field should include different learning activities, repetion of 

activities, and a context to link the student's trials to broader principles of 

practice”. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu berdasarkan prinsip-prinsip, 

pembelajaran yang efektif di lapangan harus mencakup kegiatan belajar yang 

berbeda, pengulangan kegiatan, dan konteks untuk menghubungkan percobaan 

siswa dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dari praktek. 

Menurut Briggs dalam Sugandi (2007: 9-10), “pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan”. Jadi dengan adanya pembelajaran siswa akan memperoleh 

pengetahuan untuk dijadikan bekal untuk berinteraksi di dalam lingkungan. 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kondisi agar 

terjadi proses kegiatan belajar. 

2.2.3 Aktivitas Belajar  

Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Berdasarkan penjelasan tersebut, aktivitas belajar 

adalah kegiatan berupa fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh ilmu atau kepandaian. Dalam kegiatan belajar, kegiatan fisik dan 

mental saling berkait. 

Menurut Djamarah (2008: 38) ada beberapa kegiatan yang dapat 

digolongkan sebagai aktivitas belajar, yaitu berupa: (1) Mendengarkan; (2) 

Memandang; (3) Meraba, Membau, dan Mencicip/Mengecap; (4) Menulis atau 

Mencatat; (5) Membaca; (6) Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan 

Menggarisbawahi; (7) Mengamati Tabel-Tabel, Diagram-Diagram, dan Bagan-

Bagan; (8) Menyusun Paper atau Kertas Kerja; (9) Mengingat; (10) Berpikir; dan 

(11) Latihan atau Praktek. 

Mendengarkan merupakan salah satu aktivitas belajar. Setiap siswa yang 

belajar di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika guru menggunakan 

metode ceramah dalam pembelajaran, maka siswa akan mendengarkan apa yang 

diucapkan guru. Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Dalam pendidikan, aktivitas memandang termasuk aktivitas belajar. Aktivitas 

memandang yang dimaksud adalah aktivitas memandang yang bertujuan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku yang positif. 
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Meraba, membau, dan mencicip/mengecap adalah indra manusia yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Aktivitas meraba, membau, dan 

mencicip/mengecap dalam arti belajar adalah aktivitas yang didorong oleh  

kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan situasi tertentu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku. 

Mencatat yang termasuk sebagai aktivitas belajar yaitu apabila dalam 

mencatat seseorang menyadari tujuannya, serta menggunakan cara tertentu agar 

catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan belajar. Aktivitas membaca 

adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan saat belajar. Membaca identik 

dengan mencari ilmu pengetahuan agar menjadi cerdas. 

Membuat ringkasan dan menggarisbawahi hal-hal penting yang ada di 

dalam buku dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi 

dalam buku di kemudian hari. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan 

bagan-bagan juga merupakan aktivitas belajar. Tidak semua yang dihadirkan 

dalam buku berbetuk kalimat-kalimat yang ditulis dalam rangkaian huruf-huruf. 

Dalam suatu buku kadang juga dihadirkan tabel, diagram, atau bagan yang 

berfungsi untuk memperjelas uraian yang tertuang dalam tulisan. Untuk itu 

aktivitas mengamati tabel, diagram, dan bagan merupakan aktivitas belajar selama 

aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan belajar. 

Kegiatan menyusun paper atau kertas kerja merupakan salah satu aktivitas 

belajar yang membutuhkan kemampuan memadai dalam pelaksanaannya. Dalam 

penyusunan paper tidak dapat dilakukan sembarangan. Seseorang harus menyusun 

paper dengan penulisan yang baik sesuai dengan prosedur ilmiah. Mengingat 
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adalah salah satu aktivitas belajar, tidak ada seorang pun yang tidak pernah 

mengingat dalam belajar. Contoh perbuatan mengingat yaitu ketika seseorang 

sedang menghafal materi pelajaran. 

Aktivitas belajar yang selanjutnya yaitu berpikir. Dengan berpikir seseorang 

akan memperoleh ilmu baru, setidaknya orang menjadi tahu tentang hubungan 

antara sesuatu. Aktivitas belajar yang terakhir yaitu latihan atau praktek. Materi 

pembelajaran akan lebih mudah dipahami jika seseorang melaksanakan latihan 

atau praktek secara langsung. Istilah learning by doing menunjukkan pentingnya 

latihan atau praktek dalam aktivitas belajar. Dengan melakukan latihan atau 

praktek seseorang akan lebih memiliki kesan dalam pembelajarannya. 

 Kegiatan-kegiatan yang digolongkan sebagi aktivitas belajar dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk membuat indikator dan deskriptor dalam 

penilaian aktivitas belajar siswa yang disesuaikan dengan model pembelajaran 

CRH. Course review  horay merupakan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan aktivitas siswa. Melalui model pembelajaran ini siswa akan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka. 

Dengan meningkatnya aktivitas siswa diharapkan hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. 

 

 

 

 

 



21 
 

  
 

2.2.4 Pengertian Hasil Belajar 

”Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar” (Rifa’i dan Anni 2009: 85). Menurut 

pemikiran Gagne dalam Suprijono (2010: 5-6), hasil belajar berupa: (1) Informasi 

verbal; (2) Keterampilan intelektual; (3) Strategi kognitif; (4) Keterampilan 

motorik; (5) Sikap. Informasi verbal merupakan kemampuan mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik bahasa lisan maupun tertulis. Contohnya 

kemampuan siswa dalam berbicara maupun kemampuan siswa dalam 

menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Keterampilan Intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan intelektual 

terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan analistis-sintestis, fakta-

konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.  

Hasil belajar yang berupa strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan 

dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. Keterampilan 

motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan 

dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Sikap adalah 

kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.  
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Menurut Bloom (Suprijono 2010: 6-7): 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan), 
comprehension (pemahaman), application (penerapan), analysis 
(menguraikan), synthesis (mengorganisasikan) dan evaluation 
(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 
responding (respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 
characterization (karakteristik). Domain psikomotor meliputi 
keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial.  

 
Berdasarkan penjelasasn di atas, hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut tidak dilihat secara terpisah, melainkan saling berhubungan. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar menurut para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

seseorang setelah mengalami suatu proses belajar yang berbentuk suatu perubahan 

perilaku dalam bentuk tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah perubahan perilaku dan  pemahaman siswa 

tentang mata pelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi. 

2.2.5 Teori Belajar 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat 

teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Teori belajar berfungsi 

menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana proses belajar terjadi pada si pebelajar 

(Sugandi 2007: 7).  

Di Indonesia dikenal berbagai teori belajar dari para ahli, seperti teori 

behavioristik, kognitif, humanistik dan sebagainya. Teori –teori tersebut berbeda-

beda karena sudut pandang yang berbeda-beda juga dari para ahli untuk 
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menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana belajar itu terjadi. Salah satu teori 

belajar yang sesuai dengan mata pelajaran PKn dan model cooperative learning 

adalah teori social learning/ teori belajar sosial. 

Teori social learning oleh Albert Bandura (belajar sosial) atau disebut juga 

teori observational learning merupakan sebuah teori belajar yang relatif masih 

baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Menurut Bandura perilaku 

individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S-R Bond), melainkan 

juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan 

skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini, bahwa 

yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui 

peniruan dan penyajian contoh perilaku . Teori ini juga masih memandang 

pentingnya conditioning/pengkondisian. Melalui pemberian reward 

(penghargaan) dan punishment (hukuman), seorang individu akan berfikir dan 

memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan (Sudrajat: 2010). 

2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari 2 faktor. Kedua 

faktor tersebuit terdiri dari faktor intern yang merupakan faktor dari dalam dan 

faktor ekstern yang merupakan faktor dari luar. Faktor intern terdiri dari faktor 

jasmaniah dan psikologis. Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. Menurut faktor kesehatan, proses belajar seseorang akan terganggu 

jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah dan 

kurang bersemangat dalam belajar. Menurut faktor cacat tubuh, jika seseorang 



24 
 

  
 

mengalami cacat tubuh maka hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan 

khusus. 

Faktor Psikologis yang mempengaruhi belajar terdiri dari: (1) Inteligensi; 

(2) Perhatian; (3) Minat; (4) Bakat; (5) Motif; (6) Kematangan; (7) Kesiapan; dan 

(8) Kelelahan. Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk  menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat 

(Slameto 2010: 55). 

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2010: 56) adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) 

atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari, jika bahan 

pelajaran tidak menjadi bahan perhatian siswa, maka akan timbul kebosanan, 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Bakat atau aptitude menurut Hilgard 

dalam Slameto (2010: 57) adalah “the capacity to learn”. Dengan perkataan lain 

bakat adalah kemampuan untuk belajar.  

Jamies Drever dalam Slameto (2010 : 58) menerangkan bahwa motif erat 

sekali hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses belajar 

haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan 
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baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang 

belajar. 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever dalam Slameto (2010: 59) adalah  

Preparedness to respond or react. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

repon atau bereaksi. Kesiapan itu perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena 

jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. Kelelahan itu mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik harus menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Faktor ekstern yang mempengaruhi belajar terdiri dari faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Dalam faktor keluarga terdiri dari: (1) Cara orangtua 

mendidik; (2) Relasi antar anggota keluarga; (3) Suasana rumah; (4) Keadaan 

ekonomi keluarga; dan (5) Pengertian Orangtua; (6) Latar belakang kebudayaan. 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. 

Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dalam Slameto (2010: 50-

64) dengan pernyataanya yang menyatakan bahwa: keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama.  

Relasi antar anggota keluarga terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau anggota keluarga yang lain 

pun turut mempengaruhi belajar anak. Suasana rumah dimaksudkan sebagai 

situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana anak 
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berada dan belajar. Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram karena hal tersebut anak dapat belajar 

dengan baik. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal 

makan, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar. 

Pengertian dan dorongan orang tua juga mempengaruhi belajar siswa. Tingkat 

pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam 

belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah.  Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Kondisi masyarakat yang memiliki masyarakat terpelajar memberikan 

pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan baik (Slameto 

2010: 64-72). 

Menurut Hamalik (2008: 32-3), belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisional berupa: (1) Faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan; 

(2) Belajar memerlukan latihan; (3) Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan 

lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya; (4) 

Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya; (5) Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar; (6) Pengalaman 

masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh 
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siswa, besar peranannya dalam proses belajar; (7) Faktor kesiapan belajar; (8) 

Faktor minat dan usaha; (9) Faktor-faktor fisiologis; (10) Faktor Intelegensi. 

2.2.7 Hakikat PKn 

Hakikat PKn adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral 

bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi 

kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara (Arrainsani: 2010). 

Tujuan PKn adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan 

pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan 

moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Arrainsani: 2010).  

Fathurrohman (2011: 7-8), menyebutkan bahwa tujuan dari PKn adalah 

untuk memberikan kompetensi berupa: 

(1) Berpikir secara kritis, rasional,  dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

(2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkembang 

secara positif  dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. 

(3) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 
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Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan : 

(1) Nilai cinta tanah air 

(2) Kesadaran berbangsa dan bernegara 

(3) Keyakinan terhadap pancasila sebagai ideologi negara 

(4) Nilai demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup 

(5) Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara 

(6) Kemampuan awal bela negara (Arrainsani: 2010). 

2.2.8 Pembelajaran PKn di SD 

Berdasarkan kurikulum pada awal kemerdekaan di tahun 1946 sampai 

sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengalami berbagai perubahan 

istilah/ nama. Hal tersebut didasari oleh pasang surut pemikiran dan praktis oleh 

negara. Pasal 37 UURI No.20 Tahun 2003 tentang sitem pendidikan nasional, 

menjelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata 

pelajaran yang wajib terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 di kemukakan bahwa “Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata Pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukkan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945” (Ian: 2010). 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata 

pelajaran PKn meliputi 8 aspek, yaitu: (1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa; (2) 

Norma, Hukum dan Peraturan; (3) Hak Asasi Manusia; (4) Kebutuhan Warga 
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Negara; (5) Konstitusi Negara; (6) Kekuasaan dan Politik; (7) Pancasila; dan (8) 

Globalisasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan,  Cinta Lingkungan, Kebanggaan sebagai sangsa Indonesia, Sumpah 

Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam 

pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan. Norma, Hukum, dan Peraturan meliputi tertib 

dalam kehidupan keluarga, tata tertib di Sekolah, norma yang berlaku di 

masyarakat, peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sistim hukum dan peradilan  nasional, hukum dan peradilan Internasional. Hak 

Asasi Manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, Instrumen nasional  dan Internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. Kebutuhan Warga Negara meliputi  hidup 

gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan Berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 

Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 

dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan 

desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, 

demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya maju menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Pancasila 

meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses 

perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila 



30 
 

  
 

dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka. Globalisasi 

meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era 

globalisasi, dampak globalisasi, hubungan Internasional dan organisasi 

Internasional, mengevaluasi globalisasi, (Winataputra 2009: 1.17-8). 

2.2.9 Karakteristik Siswa SD 

Menjadi seorang guru, terutama guru sekolah dasar harus memiliki 

pengetahuan tentang karakteristik siswa SD. Dengan begitu diharapkan guru dapat 

menggunakan model pembelajaran yang tepat, sesuai dengan karakteristik siswa 

SD. Piaget dalam Isjoni (2012: 36), membagi perkembangan kognitif manusia 

menjadi empat tahap yaitu: 

(1) Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

(2)  Tahap pra-operasional (umur 2-7 tahun) 

(3)  Tahap operasional konkret (umur 7-12 tahun) 

(4)  Tahap operasional formal (umur 12-18 tahun). 

Dengan  melihat  tahap-tahap  perkembangan  yang  diungkapkan  oleh 

Piaget,  maka  siswa  yang  sedang  duduk  di  bangku  sekolah  dasar  berada 

dalam tahap operasional konkret. Karakteristik siswa yang berada pada tahap 

operasional  konkret,  yaitu  siswa  dapat mengembangkan pikiran logis. Tingkat 

ini merupakan permulaan berpikir rasional, berarti siswa memiliki operasi-operasi 

logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Bila menghadapi 

suatu pertentangan antara pikiran dan persepsi, siswa dalam periode  operasional  

konkret memilih mengambil keputusan logis, dan bukan keputusan perceptual 

seperti anak pra-operasional. 
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Pada tahap ini siswa masuk ke dalam usia yang menyulitkan, karena anak 

pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dari pada oleh 

orang tuanya sendiri. Pada usia anak sekolah dasar, para siswa sudah menyadari 

bahwa persahabatan itu adalah saling membagi dan menerima sesuatu serta sudah 

mulai mencari-cari teman sebayanya untuk dijadikaan sahabat atau teman dekat 

(Sumantri 2006: 3.11). Keinginan untuk diterima oleh teman-teman sebaya 

sebagai anggota kelompok, membuat usia ini disebut juga usia berkelompok. Usia 

ini disebut juga usia penyesuaian diri, karena mereka berusaha menyesuaikan diri 

dengan standar yang berlaku dalam kelompok.  

Lebih lanjut Arasteh juga menyatakan bahwa anak usia 8-10 tahun memiliki 

kebutuhan untuk dapat diterima sebagai anggota dalam kelompok sebayanya 

(Mikarsa  2007: 3.35). Selain itu, usia ini dikenal sebagai usia kreatif. Besarnya 

minat dalam kegiatan bermain yang dilakukan mereka, membuat usia ini disebut 

juga usia bermain. Usia siswa sekolah dasar disebut juga usia tidak rapi, karena 

anak tidak memperhatikan penampilannya. Seringnya terjadi pertengkaran dengan 

saudara-saudaranya, orang tua menyebutnya sebagai usia bertengkar. Pada usia 

siswa sekolah dasar, mereka juga merasakan dorongan berprestasi untuk mencapai 

keberhasilan, sehingga disebut usia kritis dalam dorongan berprestasi. 

Penjelasan di atas sesuai dengan tugas guru dalam psikologi perkembangan 

anak yang menyatakan bahwa tugas guru adalah mengetahui bagaimana secara 

operasional masing-masing tahap perkembangan sehingga dapat membantu 

perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan 

(Soeparwoto 2007: 51). Berdasarkan penjelasan di atas, model pembelajaran 
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kooperatif tipe CRH sesuai dengan karakteristik siswa yang masuk ke dalam usia 

berkelompok, bermain, usia kreatif, dan  usia kritis dalam dorongan berprestasi. 

2.2.10 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson dan Johnson dalam Huda (2013: 31), “pembelajaran 

kooperatif berarti working together to accomplish shared goals (bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama)”. Dalam suasana kooperatif, setiap anggota 

saling berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota 

kelompok. Seperti yang dikutip Huda (2013: 32), Artz dan Newman 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai kelompok kecil siswa yang 

bekerjasama dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan 

sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama. 

Isjoni (2012: 6) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

diartikan belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu antara 

satu dan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam 

kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa pembelajaran kooperatif menyangkut teknik 

pengelompokkan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar 

bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-6 orang. 

Menurut Suprijono (2010: 54-5), pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud. Sementara itu, Durukan (2011: 

102-3) juga turut menjelaskan bahwa: 
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Cooperative  learning  can  be  defined  as  a  learning approach  
in  which  students  help  one  another  on  an academic subject,  in 
small mixed groups  formed both  in class  and  in  non-class  
environments,  which  helps individuals  gain more  self  confidence  
and  develop  their communication  skills  and  problem  solving  
and  critical thinking  abilities,  and  through  which  all  of  the  
students actively  participate  in  the  learning-teaching  process.  

 
Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, pembelajaran kooperatif dapat 

didefinisikan sebagai suatu pembelajaran di mana siswa saling membantu satu 

sama lain pada mata pelajaran, dalam kelompok-kelompok kecil yang membentuk 

campuran baik dalam kelas dan non-kelas lingkungan, yang membantu individu 

mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dan mengembangkan mereka 

keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah dan kritis kemampuan berpikir, 

dan melalui itu semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar-

mengajar 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal 

sejak lama, di mana pada saat itu guru mendorong para siswa untuk melakukan 

kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperi diskusi atau pengajaran oleh 

teman sebaya (peer teaching). Dalam melakukan proses belajar mengajar guru-

guru tidak lagi mendominasi, sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi 

dengan siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka (Slavin 

dalam Isjoni 2012: 17).  

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

pelaksanaannya membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk 
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bekerjasama dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas kelompok yang 

mereka peroleh. 

Tiga konsep penting yang menjadi karakteristik cooperative learning 

(Slavin 2010: 10) yaitu: (1) Penghargaan tim; (2) Tanggung jawab individual; (3) 

Kesempatan sukses yang sama. Dalam penghargaan tim, tim akan mendapatkan 

sertifikat atau penghargaan-penghargaan tim lainnya jika mereka berhasil 

melampaui kriteria tertentu  yang telah ditetapkan. Dalam tanggung jawab 

individual, kesuksesan tim bergantung pada pembelajaran individual dari semua 

anggota tim. Tanggung jawab difokuskan pada kegiatan anggota tim dalam 

membantu satu sama lain untuk belajar dan memastikan bahwa tiap orang dalam 

tim siap untuk mengerjakan kuis atau bentuk penilaian lainnya yang dilakukan 

siswa tanpa bantuan teman satu timnya. Dalam kesempatan sukses yang sama, 

semua siswa memberi kontribusi kepada timnya dengan cara meningkatkan 

kinerja mereka dari yang sebelumnya. Ini akan memastikan bahwa siswa dengan 

prestasi tinggi, sedang dan rendah semuanya sama-sama ditantang untuk 

melakukan yang terbaik, dan bahwa kontribusi dari semua anggota tim ada 

nilainya. 

Menurut Roger dan David Johnson dalam Lie (2004: 31), ada lima unsur 

dalam pembelajaran  kooperatif   yang harus diterapkan agar mencapai hasil 

pembelajaran yang maksimal. Lima unsur tersebut yaitu:  

(1) Saling ketergantungan positif.  

(2)  Tanggung jawab perseorangan.  

(3)  Tatap muka.  



35 
 

  
 

(4)  Komunikasi antar anggota.  

(5)  Evaluasi proses kelompok. 

2.2.11 Model Pembelajaran Course Review Horay 

Model pembelajaran course review horay adalah salah satu metode 

cooperative learning dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal 

dimana jawaban soal yang benar diberi tanda pada kotak yang telah dilengkapi 

nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan jawaban benar harus 

berteriak horay atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. Pembelajaran kooperatif 

tersebut dapat digunakan oleh guru agar tercipta suasana pembelajaran di dalam 

kelas yang lebih meriah dan menyenangkan, sehingga para siswa merasa lebih 

tertarik dan bersemangat.  

Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay merupakan salah 

satu pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan 

cara pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Melalui 

pembelajaran kooperatif tersebut diharapkan dapat melatih siswa dalam 

menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok kecil. 

Berikut merupakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

course review horay menurut Hamid (2011: 223-4): 

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

(2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi. 

(3) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/16/25 sesuai 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angkan sesuai dengan selera masing-masing 

siswa. 
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(4) Guru membacakan soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam 

kotak yang nomornya telah disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau 

benar diisi tanda benar (v) dan salah diisi tanda silang (x). 

(5) Siswa yang sudah mendapat tanda v vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak hore atau yel-yel lainnya. 

(6) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah hore yang diperoleh. 

(7) Penutup. 

 

Kelebihan pembelajaran course review horay: 

(1) Tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. 

(2) Pembelajarannya menarik dan mendorong siswa aktif. 

(3) Pembelajarannya tidak monoton karena pembelajaran dikemas dalam bentuk 

permainan sehingga suasana tidak menegangkan. 

(4) Melatih siswa untuk bekerjasama. 

Kelemahan pembelajaran course review horay: 

(1) Memerlukan waktu yang lama. 

(2) Guru tidak dapat mengetahui kemampuan siswa masing-masing  

(3)  Adanya peluang untuk curang. 

Agar pembelajaran model course review horay lebih menarik dan dapat 

meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada, siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok kecil yang terdiri 6-7 siswa. Masing-masing kelompok memiliki 

lambang/simbol kelompok. Guru membuat kotak sejumlah 16 yang diberi nomor, 

guru membantu menjelaskan pada masing-masing kelompok jika ada yang kurang 
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dimengerti. Guru membagikan materi pada masing-masing kelompok untuk 

dipelajari. Setelah dirasa cukup, guru menunjuk kelompok untuk menjelaskan 

materi yang telah dipelajari di depan kelas. Selanjutnya masing-masing kelompok 

disuruh memilih nomor kotak yang harus dijawab secara bergantian dengan cara 

diacak. Kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan benar harus 

menempelkan lambang/simbol kelompoknya di kotak yang sudah terjawab. 

Demikian seterusnya hingga terdapat salah satu kelompok yang lambang/simbol 

kelompoknya membentuk vertikal, horizontal, maupun diagonal. Jika tidak 

terdapat kelompok yang dapat membentuk vertikal, horizontal, maupun diagonal, 

skor dapat dihitung berdasarkan banyaknya simbol kelompok yang telah ditempel.  

Selanjutnya kelompok tersebut berteriak hore maupun yel-yel lainnya. 

 

Model Pembelajaran CRH (COURSE REVIEW HORAY) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan: 

0 1 2 

3 4 5 6 
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     Kelompok 1 

 

     Kelompok 2 

 

     Kelompok 3 

      

     Kelompok 4 

 

2.2.12 Materi Kebebasan Berorganisasi 

Materi Kebebasan Berorganisasi terdiri dari kebebasan organisasi di sekolah 

dan masyarakat. Selain itu, terdapat juga pembagian jenis organisasi berdasarkan 

proses pembentukan dan tujuannya. Ada beberapa organisasi di lingkungan 

sekolah, diantaranya yaitu: 

(1) Organisasi Kelas 

Tujuan diadakannya organisasi kelas adalah untuk menyusun pengurus 

kelas. Hal ini diharapkan mempermudah dalam kegiatan di kelas. Dengan adanya 

pengurus kelas, urusan-urusan kelas bisa ditangani oleh siswa. Ada yang bertugas 

sebagai ketua kelas, wakil, ada pula bendahara, sekretaris, dan anggota. Selain itu 

dilengkapi pula dengan 5K, yang terdiri atas kebersihan, keamanan, keindahan, 

kekeluargaan, ketertiban. Dengan pembagian tugas yang jelas, semua kegiatan 

bisa berjalan lancar. 
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(2) Pramuka ( Praja Muda Karana ) 

Pramuka merupakan kegiatan yang sangat baik dalam upaya menumbuhkan 

semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, serta jiwa patriotisme. Dengan 

mengikuti kegiatan pramuka, akan mendapat banyak keterampilan hidup, juga 

mengajarkan kabagaimana hidup berorganisasi. Misalnya, dalam kegiatan 

pramuka, dibagi menjadi beberapa regu. Gugus depan Pramuka dibina langsung 

oleh pembina-pembina berikut: 

(1) Pembina Siaga Putra (disebut Yanda). 

(2) Pembina Siaga Putri (disebut Bunda). 

(3) Pembina Penggalang Putra (disebut Kakak). 

(4) Pembina Penggalang Putri (disebut Kakak). 

Kegiatan anggota pramuka sangat beragam. Mereka sering berkemah di 

alam terbuka. Berkemah itu sangat menyenangkan. Selain dapat menikmati 

keindahan alam, mereka dapat lebih dekat satu sama lain. Pekerjaan selama 

perkemahan biasanya dilakukan bersama-sama. Mereka mendirikan tenda 

bersama, memasak bersama,dan berlatih bersama. Gerakan Pramuka digolongkan 

berdasarkan tingkatan usia, yakni: 

1) Pramuka Siaga usianya berkisar antara 7–10 tahun. 

2) Pramuka Penggalang usianya berkisar antara 11–15 tahun. 

3) Pramuka Penegak usianya berkisar antara 16–20 tahun. 

4) Pramuka Pandega usianya berkisar antara 21–25 tahun. 

5) Orang yang usianya berkisar lebih dari itu disebut sebagai Pembina. 
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(3) PMR (Palang Merah Remaja) 

 PMR merupakan Palang Merah Remaja yang dibentuk di Sekolah Menengah 

Pertama dan Atas (SMP dan SMA). Tugas PMR yaitu memberi pertolongan 

paertama pada kecelakaan (PPPK/P3K). 

 

(4) PASKIBRA (Pasukan Pengibar Bendera) 

Secara sistematis organiasasi paskibra sekolah memiliki arti sebagai 

kelompok kerja sama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan 

bersama. Peranan Paskibra diantaranya yaitu: 

1) Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan para siswa, dalam arti 

memperkaya pelajaran serta memperbaiki pengetahuan para siswa yang 

berkaitan dengan program kurikulum yang ada. 

2) Untuk melengkapi upaya pendidikan, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai 

kepribadian para siswa. Hal ini dapat diusahakan melalui kegiatan baris-

berbaris, penguasaan teknis upacara bendera, kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta latihan 

kepemimpinan dan bela negara. 

3) Disamping berorientasi pada mata pelajaran yang diprogramkan, dan usaha 

pembentukan kepribadian siswa, memperbanyak kagiatan ekstrakurikuler 

yang diarahkan untuk membina serta meningkatkan bakat, minat dan 

keterampilan. Hasil yang diharapakan kegiatan ini tak lain ialah untuk 

memacu anak ke arah yang sifatnya positif. 
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(5) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Masalah kesehatan merupakan masalah yang cukup penting di sekolah. 

Sering terjadi siswa yang jatuh saat bermain-main di halaman.  Ada juga siswa 

yang tiba-tiba pusing pada saat mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, di sekolah 

dibentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Siswa dilatih untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan praktis yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya  

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, cara memberikan 

pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), dan sebagainya. Keberadaan UKS 

sangat bermanfaat bagi warga sekolah untuk menangani masalah kesehatan warga 

sekolah. 

 

(6) Rohis 

Rohis yaitu suatu organisasi sekolah yang berhubungan dengan pelayanan 

rohani siswa. Rohis dibentuk agar siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan 

duniawi tetapi juga pendidikan agama sebagai bekal mereka dalam berkehidupan 

yang sesuai dengan syariat. 

Peranan Rohis yaitu: 

1) Meningkatkan keimanan siswa. 

2) Menambah informasi keagamaan. 

3) Membentengi diri siswa dari pengaruh negatif lingkungan. 
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(7) OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) 

Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS dibentuk di Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP dan SMA). OSIS adalah organisasi 

yang dibentuk untuk menampung aspirasi siswa seluruh sekolah tersebut. OSIS 

adalah bagian dari sekolah dan menampung kegiatan kegiatan ekstrakulikuler 

yang menunjang kurikulum sekolah.  

Setiap siswa yang ada di sekolah termasuk anggota OSIS. Keanggotaan 

organisasi berakhir apabila siswa tersebut keluar dari sekolah tersebut. Tujuan 

dibentuk OSIS untuk mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita-cita 

perjuangan dan pembangunan bangsa, guna meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, 

memantapkan kepribadian yang mandiri, serta mempertebal rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Perangkat OSIS terdiri atas: 

1) Pembina OSIS 

2) Perwakilan OSIS 

3) Pengurus OSIS  

Seperti organisasi yang lainnya, setiap anggota OSIS memiliki hak dan 

tanggung jawab tersendiri, yaitu: 

Hak anggota OSIS: 

1) Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuan siswa 
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2) Memilih dan dipilih oleh anggota lain sebagai perwakilan kelas atau pengurus 

OSIS 

3) Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan 

 

Kewajiban anggota OSIS: 

1) Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah 

2) Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah 

3) Menghormati guru, kepala sekolah, pengurus sekolah dan tenaga pendidik 

lainnya 

4) Memelihara sarana, prasarana, keamanan, kebersihan, ketertiban dan 

keindahan sekolah 

5) Memelihara semangat persatuan dan kekeluargaan di sekolah 

 

(8) Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang ada di 

lingkungan sekolah tersebut. Biasanya, koperasi sekolah menyediakan alat-alat 

tulis, seragam sekolah, buku tulis, dan kantin makanan. 

 

(9) Komite Sekolah 

Komite sekolah merupakan organisasi yang anggotanya terdiri atas orangtua 

siswa. Tugas utamanya membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dengan memberi bantuan, baik sarana maupun prasarana sekolah. Komite sekolah 
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bersama guru dan kepala sekolah menyusun program sekolah. Komite sekolah 

juga bertugas menjaga keberlangsungan dan ketepatan program sekolah. 

 

(10) Perpustakaan 

Perpustakaan didirikan untuk memberikan kemudahan kepada siswa  dalam 

memperoleh buku. Perpustakaan dikelola oleh penanggung jawab perpustakaan, 

yaitu seorang guru atau staf dari pegawai sekolah dan siswa. Pengurus 

perpustakaan bertugas menjaga perpustakaan secara bergiliran. Selain dapat 

membaca banyak buku, pengurus perpustakaan dapat belajar berorganisasi. 

Mereka belajar cara membagi pekerjaan dan menyelesaikan masalah bersama-

sama.  

Beberapa jenis organisasi di sekolah telah dijabarkan di atas. Organisasi-

organisasi tersebut termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun 

keagamaan, sedangkan untuk jenis-jenis organisasi di lingkungan masyarakat 

terdiri dari: 

(1) Rukun Tetangga 

Rukun Tetangga (RT) merupakan bagian terkecil dari organisasi 

pemerintahan desa. Pembentukan RT dimaksudkan untuk mempermudah 

pengaturan hidup warga masyarakat dan mempermudah pekerjaan pemerintah 

desa. Suatu RT dipimpin oleh seorang ketua RT. Orang yang menjadi ketua RT 

haruslah warga di lingkungan yang bersangkutan. Pengangkatan ketua RT bisa 

ditunjuk oleh ketua Rukun Warga (RW) atau dipilih secara langsung oleh 

perwakilan warga. Ketua RT biasanya merupakan orang yang berpengaruh di 
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lingkungannya, orang yang dituakan, memiliki wawasan luas, dan dipercaya oleh 

semua warga. RT merupakan pemerintahan terbawah yang ada di lingkungan 

masyarakat. RT membantu warga dalam pembuatan surat pengantar untuk 

melamar pekerjaan, surat keterangan pindah tempat tinggal, surat keterangan 

catatan kepolisian, dan pembuatan KTP. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang 

ketua RT dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara. Mereka memberikan 

pelayanan terhadap warganya. Jika ketua RT, sekretaris, dan bendaharanya 

bekerja dengan baik, masyarakat akan diuntungkan. 

 

(2) Rukun Warga 

Sebuah Rukun Warga merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga 

(RT). Rukun Warga (RW) dipimpin oleh seorang yang dipilih dalam musyawarah. 

Mereka yang ikut memilih ketua RW adalah warga masyarakat yang 

bersangkutan. Namun, dapat juga hanya dilakukan oleh para ketua RT atau 

perwakilannya. Wilayah Rukun Warga lebih luas daripada wilayah Rukun 

Tetangga. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua RW berhubungan dengan kepala 

desa atau kelurahan. Jika pihak desa berniat mengumumkan sesuatu kepada 

masyarakat, yang dipanggil adalah ketua RW. Selanjutnya, ketua RW 

menyampaikan kembali informasi itu kepada para ketua RT. Para ketua RT itulah 

yang akhirnya menyampaikannya kepada warga di wilayahnya masing-masing. 

Jadi, sebuah informasi akan melalui tahap-tahap tertentu sebelum sampai ke 

kalangan paling bawah. Semua itu merupakan salah satu fungsi organisasi. 
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(3) Desa atau Kelurahan 

Desa atau kelurahan  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa atau kelurahan adalah pelaksana dan penyelenggara pemerintahan yang 

paling bawah.  

 

(4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi untuk 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD menampung dan 

menyalurkan pendapat masyarakat. Jadi, masyarakat yang memiliki pandangan, 

pendapat, atau usul tidak perlu menyampaikannya secara langsung kepada kepala 

desa karena BPD yang akan menyampaikannya. Anggota BPD adalah wakil dari 

penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota BPD dengan 

cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun. 

Mereka dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti 

kepala desa. 

 

(5) Dewan Kelurahan 

Dewan Kelurahan merupakan organisasi yang dibentuk di tingkat kelurahan. 

Dewan Kelurahan merupakan mitra kerja kepala kelurahan. Tugas dewan 

kelurahan adalah memberikan masukan kepada kepala kelurahan, terutama yang 
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berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Ketua dewan kelurahan diambil dari  tokoh 

masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan tersebut. 

 

(6) Yayasan 

Yayasan merupakan organisasi sosial yang didirikan masyarakat untuk 

kegiatan yang bersifat sosial, misalnya panti anak yatim piatu, majelis taklim, dan 

yayasan. 

 

(7) Posyandu 

Pos Layanan Terpadu (Posyandu) didirikan oleh masyarakat untuk 

memberikan layanan terpadu kepada warga masyarakatnya, khususnya kesehatan 

balita. Kegiatan di posyandu meliputi pemeriksaan kesehatan bayi, penimbangan 

bayi, dan pemberian makanan tambahan. 

 

(8) BKB 

BKB yaitu bina keluarga balita yang didirikan oleh masyarakat. Tujuannya 

adalah untuk memberikan ilmu penanganan perkembangan kecerdasan balita 

sejak dini kepada ibu balita. Kegiatannya meliputi pemberian materi kepada ibu 

balita, praktek perkembangan kecerdasan balita, dan cara memakai permainan 

edukatif. Sasarannya terutama ibu-ibu yang mempunyai balita. 
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(9) Koperasi 

Koperasi warga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian warga. 

Misalnya, Koperasi Unit Desa, Koperasi RT, dan sebagainya. 

 

(10) Karang Taruna 

Karang taruna merupakan wadah organisasi pemuda di tingkat desa atau 

kelurahan. Karang taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi para pemuda 

untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi. Karang taruna biasanya 

berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesenian, pemberdayaan masyarakat 

maupun pengembangan suatu usaha bersama. Misalnya, membuat berbagai 

produk kerajinan yang dapat menjadi ciri khas desa tertentu.  

Anggota Karang Taruna adalah setiap generasimuda dari usia 11 s.d 45 

tahun yang berada di desa/kelurahan. Karang Taruna memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya: 

1) Agar generasi muda sadar akan tanggung jawab sosial 

2) Agar terbentuk jiwa dan semangat juang dalam diri generasi muda 

3) Terwujudnya persatuan dan kesatuan antargenerasi muda 

4) Terjalin kerja sama antar generasi muda dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat 

5) Terwujudnya kesejahteraan bagi generasi muda 
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Beberapa jenis organisasi masyarakat telah dijabarkan di atas. Selain itu, 

juga terdapat organisasi di masyarakat yang dibentuk berdasarkan proses 

pembentukan, yakni: 

(1) Organisasi Formal 

Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan 

tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula dan diatur dengan ketentuan-ketentuan 

yang formal. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi formal diatur 

dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tanggal (ART). Contoh 

organisasi formal di masyarakat misalnya, LKMD, PKK, dan lain-lain. 

 

(2) Organisasi Informal 

Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari 

sepenuhnya, tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga 

sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Kebanyakan organisasi informal ini 

terbentuk dalam organisasi formal, yang anggotanya terdiri atas karyawan yang 

ada pada lembaga tersebut. Mereka secara pribadi ingin mengadakan kegiatan 

tertentu secara bersama-sama yang harus diorganisir.  

Contoh organisasi informal, misalnya organisasi kesenian karyawan. Setiap 

karyawan mempunyai keinginan untuk mengembangkan bakat di bidang kesenian. 

Dari masing-masing pribadi berkumpul untuk membentuk kegiatan kesenian, bisa 

juga arisan karyawan, dan lain-lain.  
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Selain organisasi di masyarakat yang dibentuk berdasarkan proses 

pembentukannya, terdapat pula organisasi yang dibentuk berdasarkan tujuannya. 

Organisasi di masyarakat yang dibentuk berdasarkan tujuannya, terdiri dari: 

(1) Organisasi Sosial 

Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. 

Organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan 

utama organisasi ini untuk melayani kepentingan masyarakat, tanpa menghitung 

untung-rugi. Organisasi semacam  ini banyak muncul di tengah-tengah 

masyarakat. Mereka yang mendirikan organisasi semacam ini biasanya 

mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang yang mempunyai kepedulian 

terhadap kondisi masyarakatnya. Contoh organisasi sosial adalah organisasi dalam 

bentuk yayasan penyandang cacat, panti asuhan, dan lain-lain. Organisasi 

semacam ini mempunyai tujuan mulia, yakni kepedulian yang tinggi terhadap 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

 

(2) Organisasi Politik 

Organisasi politik adalah organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan di bidang politik. Tujuan tersebut yakni menempatkan 

angootanya di organisasi pemerintahan. Contoh organisasi politik yaitu partai 

politik seperti Demokrat, PDI, Golkar, PAN, dan sebagainya. 
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(3) Organisasi Ekonomi/ Bisnis 

Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Organisasi semacam ini hanya berpikir tentang keuntungan yang 

didapatkan. Jika keuntungan tidak didapatkan, maka organisasi semacam ini 

segera berhenti. Tujuan utamanya dalam organisasi ini hanyalah keuntungan atau 

laba. Contoh organisasi ekonomi yaitu kelompok tani. 

Selain organisasi di masyarakat yang dibentuk berdasarkan proses 

pembentukannya serta tujuannya, terdapat pula organisasi yang dibentuk 

berdasarkan hubungannya dengan lembaga pemerintahan. Organisasi di 

masyarakat yang dibentuk berdasarkan hubungannya dengan lembaga 

pemerintahan, terdiri dari: 

(1) Organisasi Resmi 

Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. 

Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau  berhubungan dengan 

pemerintahan. Organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintahan karena 

segala aturan dan pelaksanaanya diatur langsung oleh pemerintah. Tetapi tidak 

dibentuk oleh pemerintahan. Kegiatan ini memiliki hubungan yang erat untuk 

membantu kelancaran dan pelaksanaan dalam kegiatan pemerintahan.  

Organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah misalnya organisasi di 

Departemen Pendidikan, Departemen Agama, dan lain-lain. Organisasi yang 

terdaftar di pemerintah, tetapi tidak  dibentuk oleh pemerintah, misalnya 

Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Organisasi ini pelaksanaannya tidak diatur 
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oleh pemerintah, tetapi diatur sendiri. Hanya saja, keberadaanya banyak 

membantu dalam kegiatan pemerintahan. 

(2) Organisasi Tidak Resmi 

Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya 

dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya 

semacam organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga 

keberadaanya tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan. 

Sebagai contoh organisasi seperti ini adalah klub-klub kesenian, klub olah raga, 

dan lain-lain. 

2.2.13 Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan bagian dari pembelajaran konvensional. Dalam 

pembelajaran konvensional, hanya memfokuskan pada prestasi individu saja. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, hanya sedikit terjadi proses diskusi 

antar siswa. hal tersebut dikarenakan kemampuan sosial dalam pembelajaran 

konvensional diabaikan (Hamdani 2011: 166). 

Menurut Djamarah dalam Asmani (2010: 139-40). Metode ceramah, yaitu 

sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan 

secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. 

Kelebihan dari metode ceramah adalah guru dapat menguasai kelas, mudah 

menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar, dapat diikuti anak didik dalam 

jumlah besar dan mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan kelemahannya adalah 

membuat siswa pasif, mengandung unsur paksaan pada siswa, membendung daya 
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kritis siswa, sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar anak didik, 

kegiatan pengajaran menjadi verbalistik, dan membosankan. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah 

adalah guru sebagai sumber belajar dari awal hingga akhir, guru menjelaskan 

suatu konsep ataupun materi pelajaran pada siswa, dan siswa menjadi penerima 

materi. Pembelajaran  dalam metode ceramah bersifat satu  arah, yaitu dari guru 

ke siswa. Pada umumnya guru jarang sekali memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan dan memaknai sendiri materi yang mereka pelajari. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah 

dasar. Dalam proses pembelajarannya, mata pelajaran PKn selama ini cenderung 

kurang digemari sebagian siswa jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain. Latar belakangnya adalah materi yang sulit dipahami karena siswa merasa 

bahwa materi tersebut sulit untuk dihafalkan. Selain itu faktor guru juga sangat 

mempengaruhi kurang minatnya siswa terhadap mata pelajaran PKn. Guru 

sebagian besar menggunakan metode ceramah saja yang mengakibatkan siswa 

menjadi pasif. Kurang aktifnya siswa terhadap mata pelajaran PKn menjadikan 

hasil belajar dari mata pelajaran PKn menjadi kurang maksimal. 

Dari permasalahan diatas, munculah sebuah pemikiran untuk menggunakan 

model course review horay. Model CRH sangat sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar yang gemar bermain, bergerak, dan bekerja dalam kelompok. 

Melalui model course review horay ini diharapkan siswa dapat mengikuti 



54 
 

  
 

pembelajaran dengan aktif, sehingga hasil belajar dalam mata pelajaran PKn dapat 

meningkat. Dari uraian di tersebut, dapat digambarkan alur pemikirannya yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa  

Kelompok 
Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

Model 
CRH 

Metode Ceramah 

Aktivitas dan  
Hasil Belajar Siswa 

Aktivitas dan  
Hasil Belajar Siswa 

 

Dibandingkan 

Ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar yang 
pembelajarannya menggunakan metode eksperimen dan 

yang menggunakan metode ceramah. 



55 
 

  
 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono 2010: 96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada 

materi Kebebasan Berorganisasi yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan model course review horay dengan yang menggunakan 

metode ceramah. 

Ha1 : Terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada materi 

Kebebasan Berorganisasi yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan model course review horay dengan yang menggunakan 

metode ceramah. 

Ho2 : Aktivitas dan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan 

course review horay tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

menggunakan metode ceramah. 

Ha2 : Aktivitas dan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan 

course review horay lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan 

metode ceramah 
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O1 X O2 

 
O3  O4 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi 

experimental design dengan bentuk nonequivalent control group design. Desain 

penelitian ini digunakan karena sampel yang digunakan untuk penelitian tidak 

dipilih secara random tetapi semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. 

Desain penelitian nonequivalent control group design dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

  

    

     

    (Sugiyono 2010: 116) 

Keterangan: 

O1 : hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan 

O2 : hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan 

O3 : hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan 

O4 : hasil belajar siswa yang tidak diberi perlakuan 

X : perlakuan yang diberikan, yaitu model course review horay (Sugiyono 2010: 

116).
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Desain yang digunakan oleh peneliti adalah nonequivalent control group 

design. Pada tahap pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat 

perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal. Setelah itu melaksanakan proses 

belajar mengajar pada kedua kelas tersebut. Kelompok pertama (kelas 

eksperimen) diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH, sedangkan kelompok kedua (kelas kontrol) tidak diberi 

perlakuan (tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH, tetapi 

menggunakan metode ceramah). Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir 

pembelajaran untuk mengetahui apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar 

yang signifikan antara kelas yang mendapat perlakuan dan yang tidak. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 61). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2011: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi, artinya bahwa sebagian wakil dari populasi yang 

dijadikan sebagai subyek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

yaitu: 

3.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa 

Kulon 01 Brebes. Dalam menentukan populasi ini, peneliti memperhatikan 
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kriteria-kriteria yang merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Sekolah dan 

guru SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes, yaitu sebagai berikut: 

(1) Memiliki kelas paralel dengan harapan kemampuan siswa sebanding. 

(2) Karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

(3) Hasil belajar siswa memiliki rata-rata yang relatif sama. 

3.2.2 Sampel  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2010: 124). Menurut Riduwan (2008: 64), 

sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Jadi sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA dan VB semester II SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01 Brebes. Terdiri dari 25 siswa kelas VA dan 22 siswa kelas 

VB. Dalam hal ini, alasan penentuan sampel adalah karena keadaan dari siswa 

kelas VA dengan VB masih dalam satu sekolah dan diharapkan iklim, 

karakteristik pembelajaran dan juga kemampuan awal dari siswa sama. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010: 

61). Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan bebas. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut : 



59 
 

  
 

 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat atau juga bisa disebut variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas  

(Sugiyono 2010: 61). Variabel terikat dari penelitian ini adalah aktivitas dan hasil 

belajar mata pelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau bisa juga disebut variabel  independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2010: 61). Variabel bebas dari penelitian ini 

adalah penerapan model course review horay. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data-data penelitian. Untuk 

mencarinya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, 

observasi, wawancara tidak terstruktur dan tes. Untuk lebih lengkapnya akan 

dijelaskan di bawah ini. 

3.4.1 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang didapatkan dari teknik 

dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (Usman 2009: 69). 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti 

arsip-arsip dan termasuk buku-buku yang relevan, foto-foto, dan data-data yang 
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berhubungan dengan masalah penelitian (Riduwan 2008: 77). Dalam hal ini 

dokumentasi yang digunakan adalah data tentang siswa kelas VA dan VB SD 

Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes. 

3.4.2 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2008: 76). Dalam 

penelitian ini, yang diamati yaitu aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran 

dengan course review horay.  

3.4.3 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 

2010: 197). Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mengetahui KKM 

pada mata Pelajaran PKn dan aktivitas belajar siswa sebelum dilakukannya 

penelitian. 

3.4.4 Tes  

Tes dalam hal ini adalah instrumen pengumpul data berupa serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu/kelompok (Riduwan 2008: 76). Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk 

menguji hasil belajar PKn materi Kebebasan Berorganisasi pada kedua kelompok 

setelah masing–masing memperoleh perlakuan. Bentuk tes yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah tes objektif dengan jumlah soal 20 dengan empat alternatif 

jawaban, masing-masing soal mempunyai poin 1 jika jawaban benar, sehingga 

maksimal poin yang didapat adalah 20 jika semua jawaban benar. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini berupa intrumen kualitatif dan instrumen kuantitatif. 

Instrumen kualitatif berupa lembar pengamatan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan intrumen kuantitatif berupa instrumen 

tes. Instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa adalah berupa soal-soal posttest 

yang nantinya diujikan pada akhir pembelajaran. Bentuk dari instrumen ini adalah 

soal-soal objektif yang berjumlah 20 nomor soal. 

Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut diuji cobakan kepada siswa di luar sampel, yaitu 

kepada siswa yang berlaku sebagai kelompok uji coba. Uji coba terdiri dari 40 

soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Uji coba ini dengan 

maksud agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga nantinya 

diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel pula. Selain itu juga dilakukan 

penghitungan tingkat kesukaran dan daya beda, agar instrumen benar-benar dapat 

dikatakan layak dan baik. Langkah dalam pengujian instrumen ini terdiri dari: 
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3.5.1 Pengujian Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan/ 

kesahihan suatu alat ukur (Arikunto dalam Riduwan 2008: 97). Beberapa ahli 

menyebutkan bahwa validitas adalah mengukur apa yang hendak diukur. 

Tujuannya adalah agar instrumen tersebut sesuai dengan kriteria yang diharapkan 

dan dapat dikatakan sebaik instrumen yang layak. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas logis. Menurut 

Arikunto (2002: 65) validitas logis adalah kondisi bagi sebuah instrumen yang 

memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Ada dua macam 

validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan 

validitas konstruk.  

Menurut Arikunto (2002: 66) validitas isi mengacu pada suatu kondisi 

sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi pelajaran yang diberikan.  

Sedangkan validitas konstruk mengacu pada suatu kondisi di mana 

instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan yang 

seharusnya dievaluasi. Untuk menguji validitas konstruk, peneliti meminta 

pendapat dari tim ahli, yaitu Drs. Utoyo sebagai dosen pembimbing I, Dra. Sri 

Ismi Rahayu, M.Pd sebagai dosen pembimbing II, dan guru kelas V SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, Titik Susilowati A.Ma, Pd. 

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan metode pearson 

correlation, yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor 
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total. Pengujian validitas ini menggunakan software statistical product and 

service solution (SPSS) versi 20.  Untuk mencari validitas dalam SPSS 20 ini 

menggunakan menu analyze – correlate – bivarate. Kriteria pengambilan 

keputusan dengan menggunakan batasan r tabel dengan signifikansi 0.05 dan uji 2 

sisi. Jika nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item dianggap 

valid, sedang jika kurang dari batasan yang ditentukan, maka item dianggap tidak 

valid (Priyatno 2010: 17-21). 

3.5.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto 2002: 86). 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode 

cronbach alpha. Pengujian reliabilitas ini menggunakan software statistical 

product and service solution (SPSS) versi 20. Untuk mencari reliabilitas dalam 

SPSS 20 ini menggunakan menu analyze – scale – reliability analysis. Sebelum 

melakukan perhitungan dengan menu tersebut, data yang dimasukan harus 

dipastikan hanya data item yang valid saja. Kriteria yang diambil menggunakan 

batasan 0.6 menurut Sekaran dalam Priyatno (2010: 30-2), reliabilitas kurang dari 

0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik. 

Jika nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel.  
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3.5.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 Observasi digunakan untuk mengambil data berupa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa pada pertemuan pertama dan kedua. Cara menghitung persentase 

keaktifan siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi =  × 100% 

(Yonny dkk 2010: 176) 

Dengan kriteria persentasi aktivitas siswa yaitu:   

(1) 0%  -  24,99%    : Keaktifan siswa rendah 

(2) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 

(3) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 

(4) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi 

(Yonny dkk 2010: 175).  

3.5.4 Analisis Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran soal/ instrumen digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran dari tiap butir soal. Tingkat kesukaran perlu dihitung dan 

diketahui sebagai pertimbangan pembuatan soal ataupun kisi-kisi. Hal tersebut 

dilakukan agar perbandingan antara soal mudah, sedang dan sukar bisa 

proporsional.  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 
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menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di 

luar jangkauannya (Arikunto 2012: 222). 

Bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficult index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 

1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Taraf kesukaran 

yang digunakan untuk menganalisis indeks kesukaran soal digunakan rumus: 

P = 
JS
B  

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan  

    betul 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto 2012: 222-5). 

3.5.5 Analisis Daya Beda 

Menurut Arikunto (2012: 226) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D.  
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Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat digunakan 

rumus :  

                           D = -  = -  

Keterangan : 

D : daya pembeda soal 

 : banyaknya peserta kelompok atas 

 : banyaknya peserta kelompok bawah 

 : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  

  benar 

 : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

                   dengan benar 

 =  : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P 

  sebagai indeks kesukaran) 

 =  : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut : 

D = 0,00 - 0,20 : berarti jelek 

D = 0,21 - 0,40 : berarti cukup 

D = 0,41 - 0,70 : berarti baik 

D = 0,71 – 1,00 : berarti baik sekali 

D = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang  

  mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja 

  (Arikunto 2012: 228-32). 
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3.5.6 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kesamaan kemampuan 

awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan nilai UTS. Uji 

kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one simple t test). 

Pengujian dibantu dengan  software SPSS  versi 20 dengan menggunakan menu 

analyze – compare means –  one sample t test.  Untuk mengetahui apakah Ha atau 

Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0.05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 28-31). 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model pembelajaran dapat meningkatkan akttivitas dan hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data kualitatif 

dan kuantitatif. Pada penelitian ini, data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa 

sedangkan data kualitatifnya berupa hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada 

saat proses pembelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi dengan 

menggunakan model course review horay.  

3.6.1 Deskripsi Data 

Data kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen,. Analisis kualitatif 

dilaksanakan dengan menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik 

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui  tabel, grafik, diagram 
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lingkaran, pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain (Sugiyono 

2010: 208). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

presentase. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing siswa yang 

diambil sebagai sampel dengan rumus =  x 100% (Yonny dkk, 

2010: 175-6) 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring: baik sekali= 4, baik= 3, kurang baik= 2 dan tidak baik = 1) 

(Sugiyono 2010: 15). Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa dan aktivitas 

siswa yang sudah diangkakan. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analis dilaksanakan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa diuji hipotesisnya. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara lebih 

lengkap di bawah ini. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel yang 

dianalisis berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 

statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal.  Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan program software statistical product and service solution 

(SPSS) versi 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui normalitas data adalah 

analyze – descriptive statistic – explore , untuk mengetahui normal atau tidaknya 
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data tersebut, kita bisa melihat nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov. 

Jika nilai Signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal atau jika signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 36-40).  

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan sebagai syarat 

dilakukannya uji t (hipotesis). Uji homogenitas dilakukan dengan 

membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Untuk mengetahui 

homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, digunakan program 

software statistical product and service solution (SPSS) versi 20. Menu yang 

digunakan untuk mengetahui homogenitas adalah analyze – compare means – 

independent sample t test. Setelah itu, kita lihat nilai signifikansi dari kolom 

levene’S test for equality of variences. Jika nilai signifikansinya >0.05, maka 

dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen (Priyatno 2010: 99). 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data setelah eksperimen yaitu untuk menguji hasil belajar PKn 

materi Kebebasan Berorganisasi dari kedua kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis data ini 

menggunakan uji-t yang menunjukan adanya perbedaan presentasi antara kedua 

kelompok yang akan diperbandingkan.   

Sebelum dilakukan uji hipotesis, pastikan terlebih dahulu bahwa data sudah 

berdistribusi normal dan juga homogen. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik independent samples t test, teknik ini digunakan untuk 



70 
 

  
 

menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel yang 

independen/tidak berhubungan (Priyatno 2010: 93). 

Pengujian hipotesis dibantu dengan  software SPSS  versi 20, dengan 

menggunakan menu analyze – compare means –  independent sample t test.  

Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat 

nilai t dalam kolom t test for equality of means. Nilai t hitung dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Jika didapatkan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan 

keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya 

lebih dari 0.05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 

0.05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 101-2). Namun, jika data hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji 

U Mann-Whitney. 

 

1.6.2  Indikator keberhasilan 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH, maka perlu dibuat indikator sebagai 

berikut: 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10%. 

(2) Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe CRH minimal 75%, yang 

meliputi: 
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1) Mendengarkan guru saat  menjelaskan materi 

2) Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok 

3) Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

4) Kekompakan kelompok dalam menjawab soal 

5) Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe CRH dan satu 

kelas kontrol yang mendapat pembelajaran dengan metode ceramah. Di bawah ini 

akan dijelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan pembelajaran dan hasil 

penilaian aktivitas di kelas kontrol dan eksperimen serta pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH. 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2013 di 

SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes tahun ajaran 2012/2013. 

Sampel penelitian yaitu kelas VA sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 25 

siswa dan kelas  VB sebagai kelas kontrol yang berjumlah 22 siswa. Untuk daftar 

nama siswa secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Mata pelajaran yang 

dipilih oleh peneliti adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan materi 

yang dipilih yaitu Kebebasan Berorganisasi.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama dua pertemuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang 

sama yaitu tes awal/pretest, pembelajaran dan tes akhir/posttest. Perbedaan 

terdapat pada metode yang digunakan pada saat pembelajaran. Di bawah ini akan
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dijelaskan secara lengkap pembelajaran yang belangsung pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

4.1.1.1 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 1 April 

2013 untuk pertemuan pertama dan 8 April 2013 untuk pertemuan kedua. 

Kegiatan yang dilaksanakan sama yaitu tes awal/pretest, pembelajaran dan tes 

akhir/posttest dengan menggunakan model pembelajaran CRH. 

4.1.1.1.1 Pertemuan pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013. Proses pembelajaran berlangsung selama 

tujuh puluh menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi 

menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan 

pendahuluan berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ 

pretest yang terdiri dari 10 soal. Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal tes awal, guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung 

selama empat puluh menit. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi 

organisasi-organisasi di sekolah yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan 

materi telah disampaikan kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok oleh 

guru. Siswa dibagi menjadi empat kelompok dan masing-masing kelompok 

memiliki simbol kelompok yakni, bintang merah, persegi kuning, lingkaran hijau, 

dan segitiga biru. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Di dalam 
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kelompok siswa mempelajari materi dan mengerjakan LKS. Setelah siswa selesai 

mempelajari materi dan mengerjakan LKS, siswa memaparkan hasil pengerjaan 

LKS secara berkelompok di depan kelas secara bergantian. Berakhirnya 

pemaparan hasil pengerjaan LKS dilanjutkan dengan pelaksanaan course review 

horay (CRH). Sebelumnya guru menjelaskan tentang peraturan permainan dalam 

CRH dan menyiapkan media yang akan digunakan yakni, kotak CRH bernomor, 

simbol masing-masing kelompok, dan soal CRH yang terdiri dari 16 soal. 

Pelaksanaan CRH dimulai dari kelompok yang paling cepat selesai mengerjakan 

LKS dan jawabannya benar semua yakni, kelompok segitiga biru. Kelompok 

segitiga biru diberi kesempatan untuk memilih nomor kotak. Guru membacakan 

soal dan kelompok segitiga biru harus mejawabnya. Jika jawaban kelompok 

segitiga biru benar, kelompok segitiga biru berhak menempelkan simbol 

kelompok mereka pada kotak CRH sesuai dengan nomor yang telah dipilih. 

Demikian seterusnya hingga terdapat kelompok yang dapat membentuk garis 

horisontal, vertikal, maupun diagonal pada kotak CRH. Jika tidak terdapat 

kelompok yang dapat membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal, 

skor dihitung dari banyaknya jumlah simbol kelompok yang ditempelkan pada 

kotak CRH. Juara pertama diraih oleh kelompok lingkaran hijau yang telah 

berhasil menempelkan 5 simbol kelompok, yang berarti telah menjawab 5 soal 

dengan benar. Juara dua diraih oleh kelompok segitiga biru yang telah berhasil 

menempelkan 4 simbol kelompok, yang berarti telah menjawab 4 soal dengan 

benar. Selanjutnya guru memberikan penghargaan pada kelompok lingkaran hijau 

sebagi juara pertama dan kelompok segitiga biru sebagi juara dua. Masing-masing 
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kelompok yang menjadi juara menyanyikan yel-yel kelompoknya. Setelah selesai 

permainan CRH, siswa diminta untuk kembali ke tempat duduknya semula 

dengan tertib.  Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Kemudian 

guru mengkondisikan siswa untuk persiapan tes akhir/ posttest. Tes akhir/ posttest 

dikerjakan oleh siswa secara individu. Tes berlangsung selama sepuluh menit. 

Soal yang digunakan untuk tes akhir/ posttest merupakan soal yang sama dengan 

soal tes awal/ pretest yang  teridiri dari 10 soal. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan tes akhir/ posttest, guru menutup pelajaran dengan pemberian 

motivasi dan salam. 

4.1.1.1.2 Pertemuan kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 8 April 2013. Proses pembelajaran berlangsung selama 

tujuh puluh menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi 

menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan 

pendahuluan berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ 

pretest yang terdiri dari 10 soal. Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal tes awal, guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung 

selama empat puluh menit. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi 

organisasi-organisasi di masyarakat yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan 

materi telah disampaikan kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok oleh 

guru. Siswa dibagi menjadi empat kelompok dan masing-masing kelompok 
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memiliki simbol kelompok yakni, bintang merah, persegi kuning, lingkaran hijau, 

dan segitiga biru. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Di dalam 

kelompok siswa mempelajari materi dan mengerjakan LKS. Setelah siswa selesai 

mempelajari materi dan mengerjakan LKS, siswa memaparkan hasil pengerjaan 

LKS secara berkelompok di depan kelas secara bergantian. Berakhirnya 

pemaparan hasil pengerjaan LKS dilanjutkan dengan pelaksanaan course review 

horay (CRH). Sebelumnya guru menjelaskan tentang peraturan permainan dalam 

CRH dan menyiapkan media yang akan digunakan yakni, kotak CRH bernomor, 

simbol masing-masing kelompok, dan soal CRH yang terdiri dari 16 soal. 

Pelaksanaan CRH dimulai dari kelompok yang paling cepat selesai mengerjakan 

LKS dan jawabannya benar semua yakni, kelompok segitiga biru. Kelompok 

segitiga biru diberi kesempatan untuk memilih nomor kotak. Guru membacakan 

soal dan kelompok segitiga biru harus mejawabnya. Jika jawaban kelompok 

segitiga biru benar, kelompok segitiga biru berhak menempelkan simbol 

kelompok mereka pada kotak CRH sesuai dengan nomor yang telah dipilih. 

Demikian seterusnya hingga terdapat kelompok yang dapat membentuk garis 

horisontal, vertikal, maupun diagonal pada kotak CRH. Jika tidak terdapat 

kelompok yang dapat membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal, 

skor dihitung dari banyaknya jumlah simbol kelompok yang ditempelkan pada 

kotak CRH. Juara pertama diraih oleh kelompok segitiga biru yang telah berhasil 

menempelkan 5 simbol kelompok dan membentuk garis vertikal, yang berarti 

telah menjawab 5 soal dengan benar. Juara dua diraih oleh kelompok bintang 

merah yang telah berhasil menempelkan 4 simbol kelompok, yang berarti telah 



77 
 

  
 

menjawab 4 soal dengan benar. Selanjutnya guru memberikan penghargaan pada 

kelompok segitiga biru sebagai juara pertama dan kelompok bintang merah 

sebagai juara dua. Masing-masing kelompok yang menjadi juara menyanyikan 

yel-yel kelompoknya. Setelah selesai permainan CRH, siswa diminta untuk 

kembali ke tempat duduknya semula dengan tertib.  Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran. Kemudian guru mengkondisikan siswa untuk 

persiapan tes akhir/ posttest. Tes akhir/ posttest dikerjakan oleh siswa secara 

individu. Tes berlangsung selama sepuluh menit. Soal yang digunakan untuk tes 

akhir/ posttest merupakan soal yang sama dengan soal tes awal/ pretest yang  

teridiri dari 10 soal. Setelah semua siswa selesai mengerjakan tes akhir/ posttest, 

guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

4.1.1.2 Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 

untuk pertemuan pertama dan 9 April 2013 untuk pertemuan kedua. Kegiatan 

yang dilaksanakan sama yaitu tes awal/ pretest, pembelajaran dan tes akhir/ 

posttest dengan menggunakan metode ceramah.  

4.1.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran kelas kontrol pada pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 2 April 2013. Proses pembelajaran berlangsung selama tujuh puluh 

menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ pretest 
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yang terdiri dari 10 soal. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa tentang materi yang akan diajarkan. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

tes awal, guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung selama empat 

puluh menit. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi organisasi-organisasi 

di sekolah yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan materi telah disampaikan 

kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKS. Guru membagikan soal LKS 

untuk masing-masing siswa. dalam mengerjakan LKS siswa boleh bekerja sama 

dengan teman satu bangku. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS, guru bersama 

siswa mengoreksi hasil pengerjaan LKS. Kemudian diteruskan dengan 

pelaksanaan tes akhir/ posttest oleh masing-masing siswa dengan jumlah soal 

sebanyak 10 soal. Soal yang digunakan untuk posttest sama dengan soal yang 

digunakan saat tes awal/ pretest. Setelah semua siswa selesai mengerjakan tes 

akhir/ posttest, guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

4.1.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran kelas kontrol pada pertemuan kedua dilaksanakan 

pada tanggal 9 April 2013. Proses pembelajaran berlangsung selama tujuh puluh 

menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ pretest 

yang terdiri dari 10 soal. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa tentang materi yang akan diajarkan. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

tes awal, guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung selama empat 



79 
 

  
 

puluh menit. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi organisasi-organisasi 

di masyarakat yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan materi telah 

disampaikan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKS. Guru membagikan 

soal LKS untuk masing-masing siswa. dalam mengerjakan LKS siswa boleh 

bekerja sama dengan teman satu bangku. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS, 

guru bersama siswa mengoreksi hasil pengerjaan LKS. Kemudian diteruskan 

dengan pelaksanaan tes akhir/ posttest oleh masing-masing siswa dengan jumlah 

soal sebanyak 10 soal. Soal yang digunakan untuk posttest sama dengan soal yang 

digunakan saat tes awal/ pretest. Setelah semua siswa selesai mengerjakan tes 

akhir/ posttest, guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

4.2 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini yaitu untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data penelitian yang 

diperoleh, sehingga lebih mudah dipahami. Data yang diperoleh berupa hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan data hasil belajar (posttest) siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang terdiri dari jumlah siswa, skor rata-rata, 

median, modus, skor minimal, skor maksimal, rentang, varians, dan standar 

deviasi. Data hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan secara lebih rinci dalam 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1. Paparan Data Rekap Skor Aktivitas dan Hasil Belajar PKn 

Siswa 

No. Kriteria Data 

Aktivitas Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa 
Kelas 

Eksp
erim
en 

Kelas 
kont
rol 

Kelas 
Eksp
erime

n 

Kelas 
kont
rol 

1. Jumlah siswa 25 22 25 22 

2. Skor rata-rata 81,60 73,41 80 70,68 

3. Median 80 72,50 80 70 

4 Modus 80 70 80 60 

5. Skor minimal 65 60 50 50 

6. Skor 
maksimal 95 90 100 90 

7. Rentang 30 30 50 40 

8. Varians 53,583 62,825 141,667 105,465 

9. Standar 
deviasi 7,320 7,926 11,902 10,270 

 

 

4.3 Analisis Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengukur dan mendapatkan instrumen 

yang baik, sebelum digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, uji coba dilakukan di kelas VI A SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Kabupaten Brebes. Pemilihan kelas uji coba didasarkan pada syarat bahwa uji 

coba instrumen dilakukan di luar kelas yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian. Instrumen yang diuji cobakan berupa soal berbentuk pilihan ganda 

dengan jumlah 40 soal dan memiliki 4 alternatif jawaban. Sebagai langkah awal 
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dari penelitian diperlukan pengujian instrumen dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

4.3.1 Uji Validitas 

Peneliti melakukan uji validitas data sebelum dan sesudah hasil uji coba 

soal, untuk menganalisis validitas logis pada soal yang akan digunakan. Untuk 

mengetahui valid atau tidaknya instrumen soal juga diperlukan perhitungan 

koefisien korelasi. Perhitungan akan menggunakan metode pearson correlation 

yang dibantu melalui program SPSS 20. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan 

secara lengkap di bawah ini. 

4.3.1.1 Validitas Logis 

Validitas logis dilaksanakan untuk mengetahui bahwa soal yang telah 

disusun sudah sesuai dengan silabus serta bahasa yang digunakan dalam soal 

tersebut benar. Soal yang digunakan untuk tes awal dan tes akhir berjumlah 20 

butir, namun untuk mengantisipasi kemungkinan tidak valid dan tidak reliabelnya 

soal tersebut, peneliti menyusun soal yang berjumlah 40 butir. Validitas logis 

dilaksanakan peneliti dengan melakukan konsultasi kepada tim ahli. Tim ahli 

tersebut terdiri dari tiga orang, yaitu Drs. Utoyo (Dosen Pembimbing I), Dra. Sri 

Ismi rahayu, M.Pd (Dosen Pembimbing 2) dan Titik Susilowati, A.Ma. Pd (Guru 

kelas VA) dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Setelah tim ahli 

instrumen menyatakan bahwa instrumen sudah layak untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian untuk pengambilan data, maka soal diujicobakan pada kelas 

VI SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes pada tanggal 24 April 

2013. 
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4.3.1.2 Pengujian Validitas Instrumen Soal Tes 

Untuk mengetahui nilai validitas konstruk digunakan rumus korelasi 

product moment untuk mencari nilai koefisien korelasi setiap butir soal. Uji 

validitas menggunakan metode pearson correlation yaitu pengujian dengan 

mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor total. Pengujian validitas ini 

dilalukan terhadap nilai hasil belajar siswa setelah instrumen soal tes diujicobakan 

di kelas uji coba. Setelah dilakukan uji coba instrumen diperolehlah data nilai 

hasil belajar siswa pada kelas uji coba. Data nilai hasil belajar siswa di kelas uji 

coba dapat dipaparkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2. Paparan Data Nilai Uji Coba Instrumen pada Kelas Uji Coba 

No. Kriteria Data  Kelas 
Uji coba 

1. Jumlah siswa  20 

2. Skor rata-rata 62, 63 

3. Median  61,25 

4. Modus 62,5 

5. Skor minimal 37,50 

6. Skor maksimal 90 

7. Rentang  52,50 

8. Varians  292,42 

9. Standar deviasi 17,10 

 

Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20. Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan 

batasan r tabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Untuk batasan r tabel dengan 

jumlah n = 20 didapat r tabel sebesar 0,444 pada tabel r. Jika nilai korelasi setiap 
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soal lebih dari batasan yang ditentukan maka item tersebut dianggap valid, 

sedangkan jika nilai korelasi kurang dari batasan yang ditentukan maka item 

dianggap tidak valid. Hasil penghitungan validitas item soal selengkapnya pada 

lampiran. Rekap data hasil perhitungan SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel 

= 0,444 Taraf Sinifikansi 0,05 dan n= 20 

Nomor 
Item 

Pearson 
Correlatio

ns (r11) 
Validitas 

Nomor 
Item 

Pearson 
Corre
lation
s (r11) 

Validita
s 

1 0,000 Tidak Valid 21 -0,123 Tidak Valid 
2 0,476 Valid 22 0,038 Tidak Valid 
3 0,452 Valid 23 0,493 Valid 
4 0,581 Valid 24 0,540 Valid 
5 0,517 Valid 25 0,037 Tidak Valid 
6 0,459 Valid 26 -0,375 Tidak Valid 
7 0,511 Valid 27 -0,028 Tidak Valid 
8 0,566 Valid 28 0,515 Valid 
9 0,697 Valid 29 0,486 Valid 
10 0,269 Tidak Valid 30 0,097 Tidak Valid 
11 0,105 Tidak Valid 31 0,005 Tidak Valid 
12 0,547 Valid 32 0,450 Valid 
13 0,496 Valid 33 0,611 Valid 
14 0,477 Valid 34 0,580 Valid 
15 0,191 Tidak Valid 35 0,633 Valid 
16 0,190 Tidak Valid 36 0,515 Valid 
17 0,524 Valid 37 0,559 Valid 
18 0,709 Valid 38 0,507 Valid 
19 0,517 Valid 39 0,536 Valid 
20 -0,372 Tidak Valid 40 0,463 Valid 
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Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS versi 20 

diperoleh item yang valid sebanyak 27 butir soal dan yang tidak valid sebanyak 13 

butir soal, seperti yang tercantum dalam tabel : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Nomor Soal 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, dan 40 

1, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 
22, 25, 26, 27, 30,  dan 
31 

Jumlah 27 butir soal 13 butir soal 
 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Setelah hasil uji validitas diketahui, peneliti melakukan analisis soal untuk 

mengetahui indeks reliabilitas. Hanya soal yang valid yang dianalisis untuk 

diketahui indeks reliabilitasnya. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya data 

tersebut, kita melihat nilai pada kolom cronbach’s alpha. Kriteria yang diambil 

menggunakan batasan 0.6 menurut Sekaran dalam Priyatno (2010: 30-2), 

reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan 

diatas 0.8 adalah baik. Jika nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0.6, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.  

 Setelah butir soal diuji melalui perhitungan dengan menggunakan SPSS, 

diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha sebesar 0,725. Oleh karenanya, butir soal 

tersebut reliabel. Untuk perhitungan lebih lengkap tentang hasil reliabilitas dapat 

dilihat pada lampiran. 
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Tabel 4.5.  Data Hasil Reliabilitas Soal 

Reliability Statistics 

ronbach's Alpha N of Items 

,725 27

 

4.3.3 Analisis Tingkat Kesukaran 

Berdasarkan hasil perhitungan manual diperoleh data sebagai berikut : 

     Tabel 4.6 Analisis Tingkat Kesukaran 

Nomor Soal valid B Js P Keterangan 
1 2 9 20 0,45 Sedang  
2 3 18 20 0,9 Mudah  
3 4 9 20 0,45 Sedang 
4 5 10 20 0,5 Sedang 
5 6 11 20 0,55 Sedang 
6 7 12 20 0,6 Sedang 
7 8 16 20 0,8 Mudah 
8 9 10 20 0,5 Sedang 
9 12 16 20 0,8 Mudah 
10 13 12 20 0,6 Sedang 
11 14 13 20 0,65 Sedang 
12 17 16 20 0,8 Mudah 
13 18 14 20 0,7 Sedang 
14 19 10 20 0,5 Sedang 
15 23 13 20 0,65 Sedang 
16 24 13 20 0,65 Sedang 
17 28 5 20 0,25 Sukar 
18 29 17 20 0,85 Mudah 
19 32 12 20 0,6 Sedang 
20 33 15 20 0,75 Mudah 
21 34 11 20 0,55 Sedang 
22 35 6 20 0,3 Sukar 
23 36 5 20 0,25 Sukar 
24 37 15 20 0,75 Mudah 
25 38 15 20 0,75 Mudah 
26 39 9 20 0,45 Sedang 
27 40 14 20 0,7 Sedang 
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Keterangan: 

 
Js
B=P  

P = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

Js =    jumlah seluruh siswa peserta tes = 20 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka semakin sulit soal tersebut, begitu juga sebaliknya. Kriteria indeks 

kesukaran soal yang dipakai dalam penelitian ini yaitu mengacu pada 

pendapatnya Arikunto (2012: 222-5)  sebagai berikut : 

0 -   0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -   0,70 = soal kategori sedang 

0,71 -   1,00 = soal kategori mudah 

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui terdapat 8 soal berkategori mudah, 16 

soal berkategori sedang, dan 3 soal berkategori sukar. 

4.3.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Analisis daya pembeda soal bertujuan untuk mengetahui soal yang dapat 

membedakan siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Soal yang memiliki daya pembeda, bila diujikan pada siswa akan 

menghasilkan gambaran kemampuan siswa yang sebenarnya. Untuk 

menganalisis daya pembeda soal, soal diujicobakan terlebih dahulu kemudian 

dianalisis dan dihitung menggunakan rumus daya pembeda soal. Soal yang 

dianalisis merupakan soal yang sudah terbukti valid. Simpulan hasil 

penghitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7 Uji Daya Beda 

Nomor Soal valid PA PB D Keterangan 
1 2 0,6 0,3 0,3 Cukup 
2 3 1 0,8 0,2 Jelek 
3 4 0,7 0,2 0,5 Baik 
4 5 0,7 0,3 0,4 Baik 
5 6 0,7 0,4 0,3 Cukup 
6 7 0,9 0,3 0,6 Baik 
7 8 1 0,6 0,4 Baik 
8 9 0,8 0,2 0,6 Baik 
9 12 1,1 0,5 0,6 Baik 
10 13 0,9 0,3 0,6 Baik 
11 14 0,9 0,4 0,5 Baik 
12 17 1 0,5 0,5 Baik 
13 18 1 0,4 0,6 Baik 
14 19 0,7 0,3 0,4 Baik 
15 23 0,8 0,5 0,3 Cukup 
16 24 0,9 0,4 0,5 Baik 
17 28 0,4 0,1 0,3 Cukup 
18 29 1,1 0,6 0,5 Baik 
19 32 0,9 0,3 0,6 Baik 
20 33 0,9 0,6 0,3 Cukup 
21 34 0,8 0,3 0,5 Baik 
22 35 0,5 0,1 0,4 Baik 
23 36 0,4 0,1 0,3 Cukup 
24 37 1,1 0,4 0,7 Baik Sekali 
25 38 0,9 0,6 0,3 Cukup 
26 39 0,8 0,1 0,7 Baik Sekali 
27 40 1 0,4 0,6 Baik 

 

Keterangan : 

D : daya pembeda soal 

 : banyaknya peserta kelompok atas 

 : banyaknya peserta kelompok bawah 

 : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  

  benar 
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 : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

                   dengan benar 

 =  : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P 

  sebagai indeks kesukaran) 

 =  : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut : 

D = 0,00 - 0,20 : berarti jelek (poor) 

D = 0,21 - 0,40 : berarti cukup (satisfactory) 

D = 0,41 - 0,70 : berarti baik (good) 

D = 0,71 – 1,00 : berarti baik sekali (excellent) 

D = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang  

  mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja 

  (Arikunto 2012: 228-32). 

Dari tabel di atas, dapat diketahui terdapat 1 soal berdaya beda jelek, 7 soal 

berdaya beda cukup, 17 soal berdaya beda baik, dan 2 soal berdaya beda baik 

sekali. Berdasarkan pertimbangan dari uji validitas, uji reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda, didapatkan soal yang layak digunakan sebagai 

instrumen. Soal yang digunakan pada saat penelitian berjumlah 20 soal yaitu butir 

4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 34, 35, 37, 39, dan 40. 

4.3.5 Uji Kesamaan Rata-rata 

Setelah mendapatkan instrumen yang baik untuk penelitian, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan uji kesamaan rata-rata. Kriteria pengujian kesamaan 

rata-rata dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 
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maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho 

ditolak. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikansi 0,677 > 0,05, maka 

Ho diterima.  

Ho menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa pada kedua 

kelas tersebut sama, sehingga penelitian dapat dilaksanakan. 

 

4.4  Hasil Penelitian 

Dalam hasil penelitian akan dibahas data yang diperoleh setelah 

melaksanakan penelitian. Data-data tersebut berupa data kualitatif dan kuantitatif 

yang berupa data aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya akan 

dipaparkan secara lengkap di bawah ini. 

4.4.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan instrumen lembar 

aktivitas belajar siswa dengan berpedoman pada lembar deskriptor pedoman 

observasi aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas ekperimen pada pertemuan pertama, menunjukkan 

rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 75,6 persen. 

Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 175-6) maka rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa sebesar 75,6 persen termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan aktivitas belajar siswa menunjukkan 

rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 87,6 persen. Rekap 

nilai aktivitas belajar siswa kelompok eksperimen antara pertemuan ke-1 dengan 
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pertemuan ke-2 menghasilkan rata-rata 81,60 persen. Rata-rata persentase 

aktivitas belajar tersebut termasuk kriteria  sangat tinggi. Rekap nilai aktivitas 

belajar siswa kelompok kontrol antara pertemuan ke-1 dengan pertemuan ke-2 

menghasilkan rata-rata 73,41 persen. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 

175-6) maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 73,41 persen 

termasuk dalam kriteria tinggi.  

Simpulan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelompok kontrol 

dapat dilihat pada tabel 4.8, tabel 4.9, dan tabel 4.10. Hasil nilai aktivitas direkap 

selama pembelajaran berlangsung dalam 2x pertemuan sebagai nilai aktivitas 

pembelajaran course review horay pada kelas eksperimen. Hasil pengamatan 

aktivitas belajar siswa kelas eksperimen selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. Dari nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dapat dibuatkan 

tabel-tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-1 

Aspek yang Diamati Jumlah 

SAS 
Nilai  

A B C D E 

80 59 65 59 58 1605 75,6 

Tabel 4.9 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-2 

Aspek yang Diamati Jumlah 

SAS 
Nilai  

A B C D E 

80 60 67 59 59 1625 87,6 
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Tabel 4.10. Rekap Nilai Aktivitas Belajar PKn Siswa 
  selama Pembelajaran Eksperimen 
 

Kriteria 
(n=25) 

Pertemuan/Nilai(%) Nilai aktivitas 
Pembelajaran CRH Aktivitas 1 2 

Rata-rata 75,6 87,6 81,60 Sangat 
Tinggi 

 
 

Keterangan : 

A. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi. 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok. 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS. 

D. Kekompakkan kelompok dalam menjawab soal. 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok. 

Sementara hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa kelas kontrol 

pada pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar 

seluruh siswa sebesar 72,95. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 175-6) 

maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 72,95 termasuk dalam 

kriteria tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 73,86. 

Mengacu pada pendapat Yonny dkk (2010: 175-6), persentase aktivitas belajar 

siswa pada pertemuan kedua termasuk dalam kriteria tinggi. Rekap nilai aktivitas 

belajar siswa kelompok kontrol antara pertemuan ke-1 dengan pertemuan ke-2 

menghasilkan rata-rata 73,41 persen. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 

175-6) maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 73,41 persen 

termasuk dalam kriteria tinggi. 
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Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. Simpulan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelompok 

kontrol dapat dilihat pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 

Tabel 4.11 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok kontrol Pertemuan Ke-1 

Aspek yang Diamati Jumlah Nilai A B C D E 
80 59 65 59 58 1605 72,95 

Tabel 4.12 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok kontrol Pertemuan Ke-2 

Aspek yang Diamati Jumlah Nilai A B C D E 
80 60 67 59 59 1625 73,86 

 
Tabel 4.13. Rekap Nilai Aktivitas Belajar PKn Siswa selama 

Pembelajaran konvensional 
 

Kriteria 
(n=22) 

Pertemuan/Nilai(%) Nilai aktivitas 
Pembelajaran 

Metode Ceramah 
Aktivitas 1 2 

Rata-rata 72,95 73,86 73,41 Tinggi 
 

Keterangan : 

A. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi. 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok. 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS. 

D. Kekompakkan kelompok dalam menjawab soal. 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok. 

4.4.2  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari penilaian dari jawaban soal tes akhir/  

posttest yang diujikan. Soal yang digunakan untuk posttest pada kelas eksperimen 

dan kontrol merupakan soal yang sudah teruji validitas, reliabilitas, tingkat 
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kesukaran dan daya bendanya. Soal posttest terdiri dari 20 soal dengan bentuk 

pilihan ganda dan terdapat 4 alternatif jawaban. Siswa di kelas eksperimen yang 

mengikuti posttest sejumlah 25 orang. Dari hasil posttest didapatkan nilai rata-rata 

kelas adalah 80, nilai tertinggi adalah 100, dan nilai terendah adalah 50. Dari data 

tersebut dapat dibuat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut :  

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

Nilai Interval f 
(frekuensi) 

47-55 1 

56-64 1 

65-73 5 

74-82 8 

83-91 6 

92-100 4 

Jumlah 25 

 

Data dari tabel 4.14 juga dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:   

 

Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
 



94 
 

  
 

Sedangkan pada kelas kontrol dari 22 siswa yang mengikuti posttest, 

diperoleh nilai rata-rata kelas adalah 70,68, nilai tertinggi adalah 90, dan nilai 

terendah adalah 50. Data selengkapnya mengenai nilai perolehan siswa pada 

pembelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen dapat dilihat pada lampiran. Dari data tersebut dapat dibuat 

tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut : 

Tabel 4.15. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol 

Nilai Interval f 
(frekuensi) 

50-56 1 
57-63 5 
64-70 6 
71-77 4 
78-84 3 
85-91 3 

Jumlah 22 
 

Data dari tabel 4.15 juga dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:   

 

Gambar 4.2. Diagram Data Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 
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1.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan metode uji hipotesis 

yang tepat dengan data yang diperoleh. Uji prasyarat analisis pada penelitian ini 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas data. Data yang akan diuji yaitu data 

aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01  

pada materi Kebebasan Berorganisasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara 

lebih lengkap di bawah ini. 

4.5.1 Uji Normalitas Data 

Penilaian di dalam penelitian ini tidak hanya penilaian hasil belajar tetapi 

juga dilkukan penilaian aktivitas belajar PKn siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas pada nilai 

aktivitas dan hasil belajar PKn pada materi Kebebasan Berorganisasi siswa kelas 

V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes. 

4.5.1.1 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan rekap nilai aktivitas siswa diperoleh data bahwa rata-rata 

persentase aktivitas belajar PKn siswa selama proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen sebesar 81,6 dan kelas kontrol 73,41. Pengujian normalitas pada data 

aktivitas belajar PKn siswa melalui langkah yang sama dengan pengujian 

normalitas pada data hasil belajar PKn siswa menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20. Hasil output uji normalitas data aktivitas belajar siswa dapat dilihat 

di lampiran. Berikut ini hasil perhitungan normalitas data skor akhir aktivitas 

belajar PKn selama proses pembelajaran. 
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Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 atistic df Sig. atistic df Sig. 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN ,147 25 ,175 ,957 25 ,354

KONTROL ,166 22 ,115 ,949 22 ,303

ors Significance Correction 

 
Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua data, baik data kelompok kontrol 

maupun eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova. Apabila nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 36-40). Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi pada kelompok eksperimen sebesar 0,175, sedangkan pada 

kelompok kontrol sebesar 0,115. Nilai signifikansi data kelompok kontrol dan 

eksperimen ternyata lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal.  Setelah data diketahui berdistribusi normal, 

maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

4.5.1.2 Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

Uji normalitas data hasil belajar (posttes) kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam penelitian ini menggunakan metode Lilliefors dengan 

bantuan program SPSS versi 20. Data hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran, sedangkan simpulan data hasil uji normalitas data dengan 

program SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 
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Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar siswa (Posttest) 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 atistic df Sig. atistic df Sig. 

RIMEN ,140 25 ,200* ,959 25 ,396

OL ,124 22 ,200* ,962 22 ,535

s a lower bound of the true significance. 

ors Significance Correction 

 
Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua data, baik data kelompok kontrol 

maupun eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova. Apabila nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

kelompok eksperimen dan kontrol sebesar 0,200. Nilai signifikansi data kelompok 

kontrol dan eksperimen ternyata lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

data dalam penelitian ini berdistribusi normal.  Setelah data diketahui berdistribusi 

normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

4.5.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan apabila data diketahui berdistribusi normal. 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka tidak perlu dilakukan uji 

homogenitas data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui terpenuhi 

tidaknya sifat homogen pada varians antar kelas. Karena data nilai aktivitas dan 

hasil tes akhir berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji homogenitas. 

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian homogenitas pada nilai aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa: 
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4.5.2.1 Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan rekap nilai aktivitas siswa diperoleh data bahwa rata-rata 

persentase aktivitas belajar PKn siswa selama proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen sebesar 81,6 dan kelas kontrol 73,41. Uji homogenitas data dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji levene’s dengan menggunakan program SPSS 

versi 20. Data hasil uji homogenitas data dapat dilihat pada lampiran, sedangkan 

simpulan data hasil uji homogenitas data dengan program SPSS versi 20 dapat 

dilihat pada tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18. Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

AKTIVITAS 
ariances assumed ,414 ,523 3,682 45

ariances not assumed   3,663 43,106

 

Untuk mengetahui homogenitas nilai tes akhir dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, digunakan program software statistical product and service solution 

(SPSS) versi 20. Setelah itu, kita lihat nilai signifikansi dari kolom levene’s test 

for equality of variences. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat 

dikatakan kalau hasilnya homogen. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 

versi 20 diketahui nilai signifikansi dari kolom levene’s test for equality of 

variences menunjukan nilai signifikansinya 0,523. Dengan nilai signifikansi>0,05 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua kelas tersebut homogen. 

 



99 
 

  
 

4.5.2.2 Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Setelah diketahui bahwa data hasil belajar siswa berdistribusi normal maka 

data bisa dlanjutkan dengan uji homogenitas. Data hasil uji homogenitas data 

dapat dilihat pada lampiran, sedangkan simpulan data hasil uji homogenitas data 

dengan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

HASIL 

Equal variances assumed ,027 ,870 2,854 45

Equal variances not 

assumed 

  
2,881 44,987

 

Untuk mengetahui homogenitas nilai tes akhir dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, digunakan program software statistical product and service solution 

(SPSS) versi 20. Setelah itu, kita lihat nilai signifikansi dari kolom levene’s test 

for equality of variences. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa hasilnya homogen. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 

versi 20 diketahui nilai signifikansi dari kolom levene’s test for equality of 

variences menunjukan nilai signifikansinya 0,870. Dengan nilai signifikansi >0,05 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua kelas tersebut homogen. 
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4.6  Analisis Akhir/ Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH berpengaruh terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe CRH dibanding dengan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

pembelajarannya menggunakan metode ceramah.  

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji 

normalitas maupun uji homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka untuk uji 

hipotesisnya menggunakan uji independent sample t test dengan bantuan program 

SPSS versi 20. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kesimpulan penelitian 

dan untuk mengetahui hipotesis yang diterima.  

Dalam uji hipotesis, ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman. 

Ketentuan tersebut yaitu: jika thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Ho 

diterima, dan jika thitung � ttabel atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 47 orang, maka nilai 

derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 47 – 2 = 45 dan taraf kesalahan 0,05 (untuk uji 2 

sisi) maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,014. 

4.6.1 Pengujian Hipotesis Aktivitas Belajar Siswa 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe CRH berpengaruh terhadap aktivitas siswa. Pengaruh tersebut 

dapat dilihat dari adanya perbedaan aktivitas siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CRH dibanding dengan aktivitas siswa yang 
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menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah. Peneliti melakukan uji 

hipotesis setelah diketahui nilai masing-masing kelas. Pengujian hipotesis 

menggunakan teknik independent samples t test. Teknik tersebut digunakan 

dengan melihat asumsi bahwa data dalam penelitian ini berbentuk rasio dan 

bentuk hipotesis berbentuk komparatif (dua sampel) independen. Dalam penelitian 

ini pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 20. Menu yang digunakan 

adalah analyze – compare means –  independent sample t test. Hasil perhitungan 

uji hipotesis dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.20. Hasil Uji Hipotesis Aktivitas Belajar Siswa 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 20 dapat diperoleh data berupa 

nilai signifikansi dalam kolom levene’s test for equality of variences sebesar 

0,523> 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen. Homogenitas 

data perlu dilakukan, karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam uji t 

adalah data yang dibandingkan harus homogen/ varian sama (Priyatno 2010: 99). 

 

Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F . f (2-

taile

d) 

Mean 

Differ

ence 

d. Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

ower Upper 

AKTIVITAS 

Equal variances 

assumed 
,414 ,523 3,682 45 ,001 8,191 2,224 3,711 12,671

Equal variances not 

assumed 

  

3,663 43,106 ,001 8,191 2,236 3,682 12,700
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Sedangkan dilihat dari kolom t tes for equality of means diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,682 > ttabel (2,014) dan pada taraf signifikansinya 0,01<0,05. Mengacu 

pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

terdapat perbedaan aktivitas belajar yang signifikan antara siswa pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran course review horay dengan siswa yang 

menggunakan metode ceramah. Untuk hasil selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran. 

4.6.2 Pengujian Hipotesis Hasil Belajar Siswa 

Hasil lengkap penghitungan uji hipotesis hasil belajar siswa terdapat pada 

lampiran. Simpulan hasil penghitungan uji hipotesis hasil belajar siswa dengan 

menggunakan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

e's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

g. f tailed) ean 

Differe

nce 

Error 

Differe

nce 

nfidence Interval 

of the 

Difference 

wer per 

ariances assumed ,027 ,870 2,854 45 ,007 9,318 3,265 2,741 15,895

ariances not assumed   2,881 44,987 ,006 9,318 3,234 2,804 15,832

 

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 20 dapat diperoleh data berupa 

nilai signifikansi dalam kolom levene’s test of equality of variences sebesar 

0,870> 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen. Homogenitas 
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data perlu dilakukan, karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam uji t 

adalah data yang dibandingkan harus homogen/ varian sama (Priyatno 2010: 99). 

Sedangkan dilihat dari kolom t tes for equality of means diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,854 > ttabel (2,014) dan pada taraf signifikansinya 0,007 < 0,05. Mengacu 

pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Untuk hasil selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara siswa pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran course review horay dengan siswa yang menggunakan metode 

ceramah. 

 

4.7 Pembahasan  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan aktivitas dan 

hasil pembelajaran yang menggunakan model course review horay dengan 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dan meningkatkan aktivitas 

serta hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes pada 

mata pelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi. Tujuan tersebut 

dilatarbelakangi bahwa kenyataan di sekolah dasar saat ini masih menggunakan 

pembelajaran konvensional berupa ceramah, dimana siswa hanya duduk, dan 

mendengarkan apa yang disampaikan guru saat mengajar. Dengan suasana 

pembelajaran yang demikian, siswa menjadi pasif. Proses belajar yang monoton 

tersebut, mengurangi aktivitas belajar siswa. Dengan berkurangnya aktivitas 

belajar siswa tentu akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 
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Menurut Slavin  dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) menyatakan bahwa 

“belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman”. 

Berdasarkan pernyataan Slavin tersebut, belajar diperoleh dari pengalaman. 

Pengalaman dalam hal ini merupakan pembelajaran di sekolah. Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 

20, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Artinya dalam proses 

pembelajaran harus ada 4 komponen yang menunjang yakni, siswa, guru, sumber 

belajar, dan lingkungan belajar. Komponen pembelajaran tersebut akan 

menghasilkan pembelajaran yang berlangsung dengan baik, sehingga tujuan 

pembelajaran berhasil dicapai. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti 

menerapkan model pembelajaran course review horay di kelas eksperimen untuk 

mengetahui keefektifan antara kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran CRH dengan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. 

Model pembelajaran CRH merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Isjoni (2012: 6) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

diartikan belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu antara 

satu dan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam 

kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Model 

pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang dikemas dalam bentuk permainan, sehingga dapat mendorong aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Meningkatnya aktivitas 

belajar siswa juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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Tahap awal dalam pelaksanaan penelitian setelah proposal penelitian telah 

disetujui yakni penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen dibuat berdasarkan 

kisi-kisi yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dalam penelitian. 

Dalam kisi-kisi instrumen harus disesuaikan dengan indikator yang akan dicapai. 

Selain itu, instrumen juga harus disesuaikan dengan jenjang kemampuan dan 

tingkat kesukaran kompetensi dasar. Pada penelitian ini, instrumen berupa soal 

pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban yang berjumlah 40 butir. 

Instrumen tersebut diujicobakan pada siswa kelas VI SD Negeri Kaligangsa 

Kulon 01 Kabupaten Brebes. 

Setelah diujicobakan, hasil instrumen harus diolah datanya menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Untuk uji validitas 

menggunakan teknik pearson corellation. Artinya mengkorelasikan antara skor 

item dengan skor total. Perhitungan validitas ini dibantu dengan program SPSS 

20. Soal dikatakan valid apabila nilai r pearson correlation (r hitung) ≥ rtabel untuk 

pengujian dua sisi pada taraf signifikansi 5%. Dari tabel r (pearson product 

moment), nilai rtabel untuk jumlah sampel 20 orang sebesar 0,444. Dari hasil 

perhitungan, diketahui bahwa butir yang mempunyai nilai r pearson correlation ≥ 

0,444 dan merupakan soal yang valid berjumlah 27 butir sedangkan soal yang 

tidak valid berjumlah 13 butir. Butir soal yang valid  adalah nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. 

Uji instrumen yang ke dua adalah uji reliabilitas. Hanya soal yang valid 

yang dianalisis untuk diketahui indeks reliabilitasnya. Untuk mengetahui reliabel 

atau tidaknya data tersebut, kita melihat nilai pada kolom cronbach’s alpha. 
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Kriteria yang diambil menggunakan batasan 0.6 menurut Sekaran dalam Priyatno 

(2010: 32), reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat 

diterima dan diatas 0.8 adalah baik. Jika nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 

0.6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Setelah butir soal 

diuji melalui perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 20, diketahui bahwa 

nilai cronbach’s alpha sebesar 0,725. Oleh karenanya, butir soal tersebut reliabel.  

Uji instrumen yang ke tiga adalah analisis tingkat kesukaran. Perhitungan 

analisis tingkat kesukaran dilakukan dengan perhitungan manual. Perhitungan 

manual menggunakan rumus yang sudah ditentukan dan akan diperoleh nilai 

indeks kesukaran (P). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. 

Indeks kesukaran ini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Soal dengan indeks 

kesukaran 0,00 sampai dengan 0,30 menunjukkan soal kategori sukar. Indeks 

kesukaran 0,31 sampai dengan 0,70 menunjukkan soal kategori sedang. Indeks 

kesukaran 0,71 sampai dengan 1,00 menunjukkan soal kategori mudah. Dari hasil 

perhitungan dapat diketahui terdapat 8 soal berkategori mudah, 16 soal 

berkategori sedang, dan 3 soal berkategori sukar. Soal yang berkategori mudah 

adalah nomor 3, 8, 12, 17, 29, 33, 37, dan 38. Soal berkategori sedang adalah 

nomor 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 32, 34, 39, dan 40. Untuk soal 

berkategori sukar adalah nomor 28, 35, dan 36. 

Uji instrumen yang terakhir adalah uji daya beda soal. Daya beda soal 

digunakan membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang 

pandai. Dari perhitungan secara manual dengan rumus yang sudah ditentukan 

akan menghasilkan nilai D. Nilai D berkisar  antara 0,00 sampai dengan 1,00. 
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Rentang antara 0,00 sampai dengan 0,20 termasuk dalam kategori soal jelek. 

Rentang antara 0,21 sampai dengan 0,40 termasuk dalam kategori soal cukup. 

Rentang antara 0,41 sampai dengan 0,70 termasuk dalam kategori soal baik. 

Rentang antara 0,71 sampai dengan 1,00 termasuk dalam kategori soal baik sekali. 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui terdapat 1 soal berdaya beda jelek, 7 soal 

berdaya beda cukup, 17 soal berdaya beda baik, dan 2 soal berdaya beda baik 

sekali. Soal dengan kategori jelek adalah nomor 3. Soal dengan kategori cukup 

adalah nomor 2, 6, 23, 28, 33, 36, dan 38. Soal dengan kategori baik adalah nomor 

4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 29, 32, 34, 35, dan 40. Soal yang 

berkategori baik sekali adalah nomor 24 dan 26 . 

Berdasarkan pertimbangan dari uji validitas, uji reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda, didapatkan soal yang layak digunakan sebagai 

instrumen. Soal yang digunakan pada saat penelitian berjumlah 20 soal yaitu butir 

4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 34, 35, 37, 39, dan 40. Butir 

soal tersebut juga telah disesuaikan dengan kisi-kisi soal dengan pertimbangan 

soal tersebut mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, serta 

mewakili setiap indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar. 

Setelah mendapatkan instrumen yang baik untuk penelitian, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan untuk mengetahui kesamaan kemampuan awal siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan nilai UTS. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan menggunakan uji satu sampel (one simple t test). Pengujian dibantu 

dengan  software SPSS  versi 20 dengan menggunakan menu analyze – compare 
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means –  one sample t test. Kriteria pengujian kesamaan rata-rata dilihat dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Dari hasil 

perhitungan menunjukkan nilai signifikansi 0,677 > 0,05, maka Ho diterima.  

Ho menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa pada kedua 

kelas tersebut sama, sehingga penelitian dapat dilaksanakan. 

Tahap penelitian selanjutnya yaitu pembelajaran yang merupakan kegiatan 

inti dari penelitian. Dalam proses pembelajaran harus ada 4 komponen yang 

menunjang yakni, siswa, guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Dalam hal 

ini, peneliti selaku guru harus memperhatikan siswa, sumber belajar, dan 

lingkungan belajar selama pembelajaran berlangsung agar tercipata kondisi proses 

kegiatan belajar yang baik. 

Pembelajaran dilaksanakan selama empat pertemuan yakni, dua pertemuan 

di kelas eksperimen dan dua pertemuan di kelas kontrol. Pembelajaran 

dilaksanakan di SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 dengan VA sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 untuk pertemuan pertama dan 

8 April 2013 untuk pertemuan kedua. Sedangkan untuk pembelajaran pada kelas 

kontrol dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 untuk pertemuan pertama dan 9 

April 2013 untuk pertemuan kedua. Kegiatan yang dilaksanakan sama yaitu tes 

awal/ pretest, pembelajaran dan tes akhir/ posttest. Perbedaan terdapat pada 

penggunaan model pembelajarannya, untuk kelas eksperimen menggunakan 
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model course review horay (CRH) sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan 

metode ceramah. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung selama tujuh puluh 

menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ pretest 

yang terdiri dari 10 soal. Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes awal, guru 

memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung selama empat puluh menit. 

Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi organisasi-organisasi di sekolah 

yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan materi telah disampaikan kemudian 

dilanjutkan dengan pembagian kelompok oleh guru. Siswa dibagi menjadi empat 

kelompok dan masing-masing kelompok memiliki simbol kelompok yakni, 

bintang merah, persegi kuning, lingkaran hijau, dan segitiga biru. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa. Di dalam kelompok siswa mempelajari materi 

dan mengerjakan LKS. Setelah siswa selesai mempelajari materi dan mengerjakan 

LKS, siswa memaparkan hasil pengerjaan LKS secara berkelompok di depan 

kelas secara bergantian. Berakhirnya pemaparan hasil pengerjaan LKS dilanjutkan 

dengan pelaksanaan course review horay (CRH). Sebelumnya guru menjelaskan 

tentang peraturan permainan dalam CRH dan menyiapkan media yang akan 

digunakan yakni, kotak CRH bernomor, simbol masing-masing kelompok, dan 

soal CRH yang terdiri dari 16 soal. Pelaksanaan CRH dimulai dari kelompok yang 

paling cepat selesai mengerjakan LKS dan jawabannya benar semua yakni, 
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kelompok segitiga biru. Kelompok segitiga biru diberi kesempatan untuk memilih 

nomor kotak. Guru membacakan soal dan kelompok segitiga biru harus 

mejawabnya. Jika jawaban kelompok segitiga biru benar, kelompok segitiga biru 

berhak menempelkan simbol kelompok mereka pada kotak CRH sesuai dengan 

nomor yang telah dipilih. Demikian seterusnya hingga terdapat kelompok yang 

dapat membentuk garis horisontal, vertikal, maupun diagonal pada kotak CRH. 

Jika tidak terdapat kelompok yang dapat membentuk garis horisontal, vertikal, 

maupun diagonal, skor dihitung dari banyaknya jumlah simbol kelompok yang 

ditempelkan pada kotak CRH. Selanjutnya guru memberikan penghargaan pada 

kelompok yang meraih juara satu dan juara dua. Masing-masing kelompok yang 

menjadi juara menyanyikan yel-yel kelompoknya. Setelah selesai permainan 

CRH, siswa diminta untuk kembali ke tempat duduknya semula dengan tertib.  

Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Kemudian guru 

mengkondisikan siswa untuk persiapan tes akhir/ posttest. Tes akhir/ posttest 

dikerjakan oleh siswa secara individu. Tes berlangsung selama sepuluh menit. 

Soal yang digunakan untuk tes akhir/ posttest merupakan soal yang sama dengan 

soal tes awal/ pretest yang  teridiri dari 10 soal. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan tes akhir/ posttest, guru menutup pelajaran dengan pemberian 

motivasi dan salam. 

Proses pembelajaran pada kelas kontrol juga berlangsung selama tujuh 

puluh menit, yakni selama dua jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi 

menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan 

pendahuluan berlangsung selama sepuluh menit. Dalam kegiatan pendahuluan 
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guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilanjutkan dengan tes awal/ 

pretest yang terdiri dari 10 soal. Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal tes awal, guru memulai kegiatan inti. Kegiatan inti berlangsung 

selama empat puluh menit. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan materi 

organisasi-organisasi di sekolah yang dilakukan oleh guru. Setelah penjelasan 

materi telah disampaikan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKS. Guru 

membagikan soal LKS untuk masing-masing siswa. Dalam mengerjakan LKS 

siswa boleh bekerja sama dengan teman satu bangku. Setelah siswa selesai 

mengerjakan LKS, guru bersama siswa mengoreksi hasil pengerjaan LKS. 

Kemudian diteruskan dengan pelaksanaan tes akhir/ posttest oleh masing-masing 

siswa dengan jumlah soal sebanyak 10 soal. Soal yang digunakan untuk posttest 

sama dengan soal yang digunakan saat tes awal/ pretest. Setelah semua siswa 

selesai mengerjakan tes akhir/ posttest, guru menutup pelajaran dengan pemberian 

motivasi dan salam. 

Setelah selesai melaksanakan penelitian di kelas eksperimen dan kontrol, 

tahap selanjutnya yaitu pengolahan data nilai hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa untuk dapat digunakan sebagai uji hipotesis. Menurut Sardiman (2011: 100) 

aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah 

kegiatan berupa fisik maupun mental yang dilakukan oleh siswa untuk 

memperoleh ilmu atau kepandaian. 
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Hasil pengamatan aktivitas siswa dari kelompok eksperimen mempunyai 

nilai rata-rata 81,60. Nilai tertinggi adalah 95, dan nilai terendah adalah 65. 

Sedangkan pada kelas kontrol mempunyai nilai  rata-rata kelas adalah 73,41. Nilai 

tertinggi adalah 90, dan nilai terendah adalah 60. Dari data nilai aktivitas siswa 

menunjukan bahwa, aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas kontrol dengan selisih nilai rata-rata aktivitas 8,19. 

Berdasarkan nilai aktivitas tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 

lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Akan tetapi hasil 

penelitian tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan uji hipotesis. Sebelum 

dilakukan uji hipotesis, harus dipastikan bahwa data aktivitas belajar siswa sudah 

berdistribusi normal dan juga homogen. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik independent samples t test, teknik ini digunakan untuk 

menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel yang 

independen/tidak berhubungan (Priyatno 2010: 93). Pengujian dibantu dengan  

software SPSS  versi 20.   

Untuk uji hipotesis aktivitas siswa data yang digunakan dalam uji 

normalitas ini berasal dari nilai aktivitas siswa dari kelompok eksperimen dan 

kontrol. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan bantuan pogram 

SPSS 20. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, kita melihat nilai 

signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov. Jika nilai Signifikansinya > 0.05 

maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas 

menunjukan bahwa nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov 
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menunjukan nilai 0,175 dan 0,115. Karena  0,175 dan 0,115 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data aktivitas siswa normal. 

Setelah didapatkan bahwa data dari kedua variabel itu normal, maka tahap 

selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 

20 dapat diperoleh data berupa nilai signifikansi dalam kolom levene’s test for 

equality of variences sebesar 0,523 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data 

itu homogen. Homogenitas data perlu dilakukan, karena salah satu asumsi yang 

harus dipenuhi dalam uji t adalah data yang dibandingkan harus homogen 

(Priyatno 2010: 99). Sedangkan dilihat dari kolom t tes for equality of means 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,682 > ttabel (2,014) dan pada taraf signifikansinya 

0,01<0,05. Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan aktivitas siswa yang memperoleh pembelajaran PKn 

materi Kebebasan Berorganisasi dengan model course review horay dan tanpa 

menggunakan model course review horay. 

Setelah selesai mengolah data nilai aktivitas siswa kelas eksperimen dan 

kontrol, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data nilai hasil belajar siswa untuk 

dapat digunakan sebagai uji hipotesis. Menurut Bloom (Suprijono 2009: 6) hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan), comprehension (pemahaman), 

application (penerapan), analysis (menguraikan), synthesis (mengorganisasikan) 

dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 
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(karakteristik). Domain psikomotor meliputi keterampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial. Hasil belajar yang mencangkup mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik merujuk pada hasil posttest siswa. 

Hasil posttest dari kelompok eksperimen mempunyai nilai rata-rata 80. Nilai 

tertinggi adalah 100, dan nilai terendah adalah 50.  Sedangkan pada kelas kontrol 

mempunyai nilai  rata-rata kelas adalah 70,68. Nilai tertinggi adalah 90, dan nilai 

terendah adalah 50. Dari data nilai posttest siswa menunjukan bahwa, hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan pada kelas kontrol. 

Berdasarkan nilai posttest tersebut menunjukan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Akan tetapi hasil penelitian 

tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan uji hipotesis. Sebelum dilakukan 

uji hipotesis, harus dipastikan bahwa data hasil belajar siswa sudah berdistribusi 

normal dan juga homogen. Data yang digunakan dalam uji hipotesis ini berasal 

dari nilai posttest siswa dari kelompok eksperimen dan kontrol. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan bantuan pogram 

SPSS 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui normalitas data adalah analyze 

– descriptive statistic – explore, untuk mengetahui normal atau tidaknya data 

tersebut, kita bisa melihat nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov. Jika 

nilai Signifikansinya > 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

normal atau jika signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

(Priyatno 2010: 36-40). Hasil dari uji normalitas menunjukan bahwa nilai 
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signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov menunjukan nilai 0.200. Karena  

0.200>0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa normal. 

Setelah didapatkan bahwa data dari kedua variabel itu normal, maka tahap 

selanjutnya adalah pengujian homogenitas. Uji homogenitas dilakukan sebagai 

syarat dilakukannya uji t (hipotesis). Uji homogenitas dilakukan dengan 

membandingkan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Untuk mengetahui 

homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, digunakan program SPSS 

versi 20. Menu yang digunakan untuk mengetahui homogenitas adalah analyze – 

compare means – independent sample t test. Setelah itu, kita lihat nilai 

signifikansi dari kolom levene’s test for equality of variences. Jika nilai 

signifikansinya > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya homogen (Priyatno 

2010: 99). Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 20 dapat diperoleh data 

berupa nilai signifikansi dalam kolom levene’s test for equality of variences 

sebesar 0,870 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data itu homogen.  

Setelah data pada kelas eksperimen dan kontrol dinyatakan normal dan 

homogen, pengujian selanjutnya yakni pengujian hipotesis atau analisis akhir. 

Pengujian hipotesis atau analisis akhir dilakukan untuk menguji hasil belajar PKn 

materi Kebebasan Berorganisasi dari kedua kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis data ini 

menggunakan uji-t yang menunjukan adanya perbedaan presentasi antara kedua 

kelompok yang akan diperbandingkan.  Sebelum dilakukan uji hipotesis, pastikan 

terlebih dahulu bahwa data sudah berdistribusi normal dan juga homogen. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik independent samples t test, 
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teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok 

data/sampel yang independen/tidak berhubungan (Priyatno 2010: 93). 

Pengujian hipotesis dibantu dengan  software SPSS  versi 20, dengan 

menggunakan menu analyze – compare means –  independent sample t test.  

Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah dengan melihat 

nilai t dalam kolom t test for Equality of Means. Nilai t hitung dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Jika didapatkan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Pengambilan 

keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya 

lebih dari 0.05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 

0.05 maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 101-2).  

Dari data hasil output perhitungan SPSS kolom t tes for equality of means 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,854, taraf signifikansinya 0,007 dan deviasi 45. 

Dengan deviasi pada kolom t tes for equality of means sebesar 45 menunjukkan 

ttabel sebesar 2,014. Jadi diperoleh nilai thitung sebesar 2,854 >ttabel (2,014) dan pada 

taraf signifikansinya 0,007 < 0,05. Mengacu pada ketentuan pengambilan 

keputusan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa yang memperoleh pembelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi 

dengan model course review horay dan tanpa menggunakan model course review 

horay. 

Jika melihat rumusan masalah yang menyatakan bahwa “Apakah terdapat 

perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn materi Kebebasan Berorganisasi antara 
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pembelajaran yang menggunakan model course review horay dengan 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah?” dan “Apakah aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi Kebebasan Berorganisasi 

dengan menggunakan model course review horay lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah?”, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn materi 

Kebebasan Berorganisasi antara pembelajaran yang menggunakan model course 

review horay dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Untuk 

rumusan masalah yang kedua aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn materi Kebebasan Berorganisasi dengan menggunakan model course review 

horay lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah.  

Dengan demikian telah terbukti bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay efektif meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar PKn materi Kebebasan Berorganisasi pada siswa kelas V SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01 Kabupaten Brebes. Model pembelajaran CRH yang 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif termasuk bagian dari 

strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran yang 

inovatif, yakni pembelajaran yang dapat mendorong siswa aktif. Jadi dalam hal 

ini, pembelajaran kooperatif sangat menuntut siswa untuk aktif. Model CRH 

mempunyai kelebihan, karena efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Namun, terdapat kendala saat menggunakan model CRH dalam 

pembelajaran. Kendala pertama yaitu pembelajaran PKn menggunakan model 
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CRH membutuhkan waktu yang cukup lama. Siswa membutuhkan waktu yang 

cukup untuk mempelajari materi. Selain itu juga guru membutuhkan waktu yang 

cukup untuk menjelaskan peraturan dalam CRH dan proses pelaksanaan CRH. 

Oleh karena itu, guru harus mengatur waktu, agar dua jam pelajaran cukup untuk 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model CRH. Kendala kedua yaitu 

banyak guru yang belum memahami dan menerapkan model CRH, sehingga guru 

masih perlu mempelajari dan mencoba model CRH. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa: 

(1) Berdasarkan perhitungan hasil penelitian terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, terdapat perbedaan aktivitas 

dan hasil belajar antara siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay (CRH) dan 

yang mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah.  

(2) Berdasarkan perhitungan uji hipotesis yang mengacu pada ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesis, dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

CRH lebih baik dari pada metode ceramah serta terdapat perbedaan hasil 

belajar PKn yang signifikan antara siswa kelas V yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

CRH dan yang menggunakan metode ceramah pada pembelajaran PKn 

materi Kebebasan Berorganisasi. Ini dibuktikan juga dengan ketuntasan 

klasikal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, 

dari 25 siswa yang menjadi sampel penelitian, hanya ada 5 siswa yang tidak 

tuntas KKM dengan ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen sebesar
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(3) 80%. Sedangkan pada kelas kontrol, dari 22 siswa yang menjadi sampel 

penelitian, ada 12 siswa yang tidak tuntas KKM dengan ketuntasan klasikal 

pada kelas kontrol sebesar 54,55%. 

 

5.2 Saran 

(1) Siswa sebaiknya dikondisikan dengan baik selama proses pembelajaran 

berlangsung agar tercipta suasana belajar yang efektif, sehingga siswa lebih 

memahami materi yang diajarkan oleh guru.  

(2) Guru dapat melakukan variasi model pembelajaran kooperatif tipe CRH 

dengan metode lainnya agar diperoleh metode yang lebih sesuai dengan 

karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa, sehingga siswa semakin 

tertarik dalam proses pembelajaran. 

(3) Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH, 

hendaknya guru merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan baik, sehingga dalam pelaksanaanya proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. 

(4) Sekolah sebaiknya menyediakan sarana maupun media yang bisa digunakan 

untuk menunjang keterampilan mengajar guru dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe CRH, sehingga kualitas pembelajaran di SD 

dapat meningkat. 
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Lampiran 1 

 

DENAH LOKASI  

SD NEGERI KALIGANGSA KULON 01 KABUPATEN BREBES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 

A : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes 

      Terletak di jalan Sunan Kudus No. 03 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN 

 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGANGSA KULON 01 
Alamat : Jl. Sunan Kudus Kaligangsa Kulon, Kecamatan 

Brebes, 52217. 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VI A 
(KELAS UJI COBA INSTRUMEN) 

TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

NO NIS NAMA JENIS 

KELAMIN 

1. 5533 Samsul Alfarizi Laki-Laki 

2. 5564 Agus Imron Laki-Laki 

3. 5565 Akmalizzul Haq Laki-Laki 

4.  5566 Amalia Perempuan 

5. 5567 Deni Suhanda Laki-Laki 

6.  5570 Fitriyatul Maghfiroh Perempuan 

7. 5573 Khaerul Umam Laki-Laki 

8. 5576 M. Irkham Musadat Laki-Laki 

9.  5577 M. Hielmy Amiko Laki-Laki 

10. 5578 Nurul Azmi Perempuan 

11.  5579 Putri Ayuni Perempuan 

12. 5580 Risqa Syhella O. Perempuan 

13. 5581 Sella Devi Listiatun Perempuan 

14.  5583 Siti Fathimatuzzahro Perempuan 

15. 5584 Siti Lukmanah Perempuan 

16.  5585 Sri Ayuningsih Perempuan 

17.  5587 Tajwidin Wibowo Laki-Laki 

18. 5589 Ulfatun Ziadatur R Perempuan 

19. 5590 Warsito Laki-Laki 

20. 5790 Sahrul Alfalah Laki-Laki 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN 

 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGANGSA KULON 01 
Alamat : Jl. Sunan Kudus Kaligangsa Kulon, Kecamatan 

Brebes, 52217. 
 

DAFTAR NAMA SISWA (SAMPEL) KELAS VA  
(KELAS EKSPERIMEN) 

TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

NO NIS NAMA JENIS 
KELAMIN 

1. 5572 Istiqomah Perempuan 
2. 5588 Tabrani Laki-laki 
3. 5619 Anisah Safitri Perempuan 
4.  5620 Arif Fatkhurohman Laki-laki 
5. 5621 Ahmad Rizki Nur. I Laki-laki 
6.  5622 Ainun Nazila Perempuan 
7. 5623 Anita Khaerunnisa Perempuan 
8. 5624 Dewi Puspita Sari Perempuan 
9.  5626 Fahmi Teguh Maulana Laki-laki 
10. 5628 Jafar Shidiq Laki-laki 
11.  5630 Khaerunnisa Perempuan 
12. 5632 Lutfiah Amanda Perempuan 
13. 5634 Mohammad Andi Setiawan Laki-laki 
14.  5635 Moh. An’in Falahudin Laki-laki 
15. 5637 Mohammad Taufik Laki-laki 
16.  5639 Mohammad Saefulloh Laki-laki 
17.  5640 Muamar Rizal Palepi Laki-laki 
18. 5642 Puput Kharisma Perempuan 
19. 5643 Riyan Adi Prayogo Laki-laki 
20. 5645 Sumarni Perempuan 
21. 5646 Sayidi Laki-laki 
22.  5647 Upi Azmi Kholipah Perempuan 
23.  5680 Ari Cahyo Gunanto Laki-laki 
24. 5787 Moh. Widyasmara Laki-laki 
25. 5880 Eva Novia Sari Perempuan 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN 

 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGANGSA KULON 01 
Alamat : Jl. Sunan Kudus Kaligangsa Kulon, Kecamatan 

Brebes, 52217. 
 

DAFTAR NAMA SISWA (SAMPEL) KELAS VB  
(KELAS KONTROL) 

TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

NO NIS NAMA JENIS 
KELAMIN 

1. 5553 Siti Nur Barokah Perempuan 
2. 5648 Angga Maulana Zuhri Laki-laki 
3. 5649 Ahmad Imtiyaz Zuhri Laki-laki 
4.  5651 Ahmad Riyan Ikhsani Laki-laki 
5. 5652 Bima Arya Wiguna Laki-laki 
6.  5653 Eli Priatiningsih Perempuan 
7. 5654 Gufron Adi Saputro Laki-laki 
8. 5655 Iqbal Maulana Laki-laki 
9.  5656 Julpatun Perempuan 
10. 5659 Maulina Yulia Perempuan 
11.  5661 Putri Adingtyia Perempuan 
12. 5662 Rijal Widiantoro Laki-laki 
13. 5664 Robiatul Adawiyah Perempuan 
14.  5665 Siti Nurlela Perempuan 
15. 5666 Suci Wulandari Perempuan 
16.  5669 Sahrul Fajari Laki-laki 
17.  5670 Titania Anggun Prameswari Perempuan 
18. 5671 Finqi Rifdayanti Perempuan 
19. 5674 Eka Irfani Laki-laki 
20. 5675 Tiara Jesika Perempuan 
21. 5788 Hanifah Mahry Perempuan 
22.  5791 Nando Apriliyanto Laki-laki 
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Lampiran 5 

Nilai Ujian Tengah Semester Kelas VA dan Kelas VB 

 

NO KELAS VA (EKSPERIMEN) KELAS VB (KONTROL)  
NIS NAMA NILAI NIS NAMA NILAI 

1. 5553 Siti Nur Barokah 55 5572 Istiqomah 55 
2. 5648 Angga Maulana Zuhri 50 5588 Tabrani 92 
3. 5649 Ahmad Imtiyaz Zuhri 82 5619 Anisah Safitri 68 
4.  5651 Ahmad Riyan Ikhsani 62 5620 Arif Fatkhurohman 83 
5. 5652 Bima Arya Wiguna 66 5621 Ahmad Rizki Nur. I 89 
6.  5653 Eli Priatiningsih 88 5622 Ainun Nazila 82 
7. 5654 Gufron Adi Saputro 68 5623 Anita Khaerunnisa 66 
8. 5655 Iqbal Maulana 86 5624 Dewi Puspita Sari 79 
9.  5656 Julpatun 78 5626 Fahmi Teguh m. 85 
10. 5659 Maulina Yulia 62 5628 Jafar Shidiq 76 
11.  5661 Putri Adingtyia 82 5630 Khaerunnisa 81 
12. 5662 Rijal Widiantoro 60 5632 Lutfiah Amanda 71 
13. 5664 Robiatul Adawiyah 55 5634 Mohammad Andi 83 
14.  5665 Siti Nurlela 85 5635 Moh. An’in F. 46 
15. 5666 Suci Wulandari 82 5637 Mohammad Taufik 66 
16.  5669 Sahrul Fajari 61 5639 Moh. Saefulloh 56 
17.  5670 Titania Anggun P. 80 5640 Muamar Rizal P. 88 
18. 5671 Finqi Rifdayanti 65 5642 Puput Kharisma 59 
19. 5674 Eka Irfani 76 5643 Riyan Adi Prayogo 56 
20. 5675 Tiara Jesika 45 5645 Sumarni 63 
21. 5788 Hanifah Mahry 63 5646 Sayidi 82 
22.  5791 Nando Apriliyanto 89 5647 Upi Azmi Kholipah 51 
23.  5680 Ari Cahyo Gunanto 75    
24. 5787 Moh. Widyasmara 85    
25. 5880 Eva Novia Sari 65    

Jumlah 1765   1577 
Nilai Rata-rata 70,6   71,68 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

N 25 70,60 12,816 2,563 

 

 
One-Sample Statistics 

 

N 

Mean 

Test Value = 71.68 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Std. Deviation -,421 24 ,677 -1,080 -6,37 4,21
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Lampiran 7 

Lembar Penilaian Aktivitas Siswa  

INSTRUMEN PENGAMATAN 
LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PKn DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

 

Petunjuk 

Amatilah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CRH, kemudian nilailah 

mereka dengan cara memberi tanda cek (√) pada kotak yang disediakan 

sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

 1 2  3    4  

1. Mendengarkan guru saat  

 menjelaskan materi 

          Nilai butir 1= A    

 

2. Mendengarkan guru saat  

 membagi dan menjelaskan tugas 

 tim        Nilai butir 2= B   

 

3. Ketekunan siswa menyelesaikan 

  LKS 

              Nilai butir 3= C   

 

4. Kekompakan tim dalam menjawab  

 soal 

Nilai butir 4= D 

 

5. Keaktifan siswa dalam penghargaan  

 kelompok. 

Nilai butir 9= I 
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Skor aktivitas siswa =  

 

 

   Tegal, 1 April 2013 

 

 

 

   Menik Kusmami 

   1401409403 
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DESKRIPTOR  

PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

 

1. Mendengarkan guru saat menerangkan materi 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

b. Membuat catatan ringkasan materi. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Tidak mengganggu teman. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas tim 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. 

b. Bertanya jika ada yang belum dimengerti. 

c. Tidak bercanda dengan teman. 

d. Menerima pembagian tim oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru dalam LKS. 

b. Siswa mengerjakan LKS dengan teliti. 

c. Siswa bekerjasama mengerjakan LKS. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Kekompakan tim dalam menjawab soal. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mendengarkan soal yang sedang dibacakan. 

b. Siswa bersama timnya menjawab soal berdasarkan hasil diskusi. 

c. Siswa menjawab soal dengan jelas. 

d. Siswa menjawab soal tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 
5. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. 

b. Siswa menilai kelompok sendiri dengan objektif. 

c. Siswa memberikan pujian/ ucapan selamat kepada kelompok yang 

mendapat nilai baik 

d. Saling menerima hasil prestasi kelompok 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 

Silabus Pengembangan PKn 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas    : V (lima) 

Semester  : II (dua) 

Standar Kompetensi : Memahami kebebasan berorganisasi. 

Kompetensi Dasar Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah 

dan masyarakat 

Materi Pokok Kebebasan berorganisasi 

Kegiatan Pembelajaran 

• Menyebutkan contoh-contoh organisasi di sekolah 

( Organisasi Kelas, Pramuka, PMR, PASKIBRA, 

Rohis, UKS, OSIS, Komite Sekolah, Koperasi 

Sekolah, Perpustakaan). 

• Menjelaskan organisasi di lingkungan sekolah ( 

RT, RW, Desa/ Kelurahan, BPD, Dewan 

Kelurahan, Yayasan, Posyandu, BKB, Koperasi, 

Karang Taruna, Organisasi Formal, Informal, 

Sosial, Politik, Ekonomi, Resmi, dan Organisasi 

Tidak Resmi. 

Indikator 

• Memberikan contoh organisasi di lingkungan 

sekolah  

• Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan 

sekolah 

Penilaian Bentuk : Pilihan ganda 

Alokasi Waktu 4jp x 35 menit 

Sumber Belajar Buku paket dan sumber lain yang relevan 
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Lampiran 9 

RPP CRH pertemuan pertama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(CRH) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V (Lima) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

Pertemuan ke  : 1 

Pelaksanaan  : Senin, 1 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Memahami kebebasan berorganisasi 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

 

C. INDIKATOR 

1. Memberikan contoh organisasi di lingkungan sekolah  

2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan sekolah 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh organisasi di 

lingkungan sekolah  

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

kegiatan organisasi di lingkungan sekolah 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

- Keberanian 

- Percaya diri 

- Tekun 
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- Tanggung jawab 

- Kerja sama 

- Disiplin 

E. MATERI BELAJAR 

 Kebebasan Berorganisasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Cooperative learning tipe “ Course Review Horay “ 

2. Media  

 Materi organisasi di lingkungan sekolah. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengondisikan kelas 

c. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a 

d. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

e. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan “Apakah kalian 

mengetahui organisasi apa saja yang ada di lingkungan sekolah?“ 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

g. Guru memberikan pretest kepada siswa untuk mengukur 

kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

a. Eksplorasi 

1) Guru bertanya jawab  

a) Apa sajakah organisasi di lingkungan sekolah yang kalian 

ketahui? 
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b) Coba sebutkan macam-macam organisasi di lingkungan 

sekolah! 

2) Guru memberikan penjelasan singkat mengenai organisasi di 

lingkungan sekolah 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 anak. 

2) Guru membagikan materi pada masing-masing kelompok. 

3) Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari 

materi yang telah disediakan dan mengerjakan LKS. 

4) Setelah semua kelompok selesai mempelajari materi dan 

mengerjakan LKS, masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil pengerjaan LKS. 

5) Selanjutnya guru dan siswa melakukan permainan kuis “Course 

Review Horay”. 

6) Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis. 

7) Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

8) Guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif. 

9) Guru memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar. 

10) Guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi  

1) Guru mengamati dan membenarkan jika ada jawaban yang 

salah. 

2) Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

belum dipahami. 
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3) Guru memberikan penguatan pada siswa dengan memberikan 

hadiah dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

  Tim yang bisa membentuk garis lurus dalam permainan CRH 

atau yang memperoleh skor tertinggi memperoleh hadiah 

JUARA 1. 

  Tim yang memperoleh skor dibawah juara 1 memperoleh hadiah 

JUARA 2. 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya giat belajar. 

3. Kegiatan Penutup ( 20 menit ) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini siswa 

diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan 

posttest. Guru meminta kepada siswa untuk bekerja sendiri. 

c. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

Bestari, P dan Sumiati. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Priyatna, Opih dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 untuk Siswa 

SD/ MIkelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Rikayani dan Endang Abdullah. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 

Setiati, Fajar Rahyuningsih. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Sulhan, Najib. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

Siswa SD/ MI kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

  
 
 
 
  



141 
 

  
 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = Tes objektif (pilihan ganda) 

b. Penilaian proses = Diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non test 

4. Instrumen Penilaian = a. Soal pilihan ganda 

       b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

 

 

            Brebes, 1 April 2013 

Guru Kelas V A                  Peneliti 

 

 

Titik Susilowati, A.Ma.Pd                  Menik Kusmami 
NIP.19650115 198608 2 002     NIM.1401409403 
 

 

    Mengetahui, 
     Kepala Sekolah      
 
 
 
 
     Dra. Toyanti       
     NIP.19660515 198806 2 001  

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

  
 

Lampiran 10 

RPP CRH pertemuan kedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(CRH) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V (Lima) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

Pertemuan ke  : 2 

Pelaksanaan  : Senin, 8 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Memahami kebebasan berorganisasi. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

 

C. INDIKATOR 

1. Memberikan contoh organisasi di lingkungan masyarakat  

2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh organisasi di 

lingkungan masyarakat  

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

- Keberanian 

- Percaya diri 

- Tekun 
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- Tanggung jawab 

- Kerja sama 

- Disiplin 

E. MATERI BELAJAR 

 Kebebasan berorganisasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

d. Cooperative learning tipe “ Course Review Horay “ 

2. Media  

 Materi organisasi di lingkungan masyarakat. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengondisikan kelas 

c. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a 

d. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

e. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan “ Anak-anak apakah 

kalian mengetahui organisasi apa saja yang ada di lingkungan 

masyarakat?“ 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

g. Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mengukur 

kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

a. Eksplorasi 

1) Guru bertanya jawab  
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a) Apa sajakah organisasi di lingkungan masyarakat yang 

kalian ketahui? 

b) Coba sebutkan macam-macam organisasi di lingkungan 

masyarakat! 

2) Guru memberikan penjelasan singkat mengenai organisasi di 

lingkungan masyarakat. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 anak. 

2) Guru membagikan materi pada masing-masing kelompok. 

3) Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari 

materi yang telah disediakan dan mengerjakan LKS. 

4) Setelah semua kelompok selesai mempelajari materi dan 

mengerjakan LKS, masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil pengerjaan LKS. 

5) Selanjutnya guru dan siswa melakukan permainan kuis “Course 

Review Horay”. 

6) Guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis. 

7) Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

8) Guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif. 

9) Guru memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar. 

10) Guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi 

1) Guru mengamati dan membenarkan jika ada jawaban yang 

salah. 
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2) Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

belum dipahami. 

3) Guru memberikan penguatan pada siswa dengan memberikan 

hadiah dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tim yang bisa membentuk garis lurus dalam permainan CRH atau yang 

memperoleh skor tertinggi memperoleh hadiah JUARA 1. 

Tim yang memperoleh skor dibawah juara 1 memperoleh hadiah 

JUARA 2. 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya giat belajar. 

3. Kegiatan Penutup ( 20 menit ) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini siswa 

diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan 

posttest. Guru meminta kepada siswa untuk bekerja sendiri. 

c. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

Bestari, P dan Sumiati. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Priyatna, Opih dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 untuk Siswa 

SD/ MIkelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Rikayani dan Endang Abdullah. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 

Setiati, Fajar Rahyuningsih. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Sulhan, Najib. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

Siswa SD/ MI kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil = Tes objektif (pilihan ganda) 

b. Penilaian proses = Diskusi kelompok 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non test 

4. Instrumen Penilaian = a. Soal pilihan ganda 

       b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

 

            Brebes, 8 April 2013 

Guru Kelas V A                 Peneliti 

 

 

Titik Susilowati, A.Ma.Pd                  Menik Kusmami 
NIP.19650115 198608 2 002     NIM.1401409403 
 

 

    Mengetahui, 
     Kepala Sekolah      
 
 
 
 
     Dra. Toyanti       
     NIP.19660515 198806 2 001  
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Lampiran 11 

RPP Konvensional pertemuan pertama  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KONVENSIONAL) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V (Lima) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

Pertemuan ke  : 1 

Pelaksanaan  : Selasa, 2 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Memahami kebebasan berorganisasi 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

 

C. INDIKATOR 

1. Memberikan contoh organisasi di lingkungan sekolah  

2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan sekolah 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh organisasi di 

lingkungan sekolah  

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

kegiatan organisasi di lingkungan sekolah 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

- Keberanian 

- Percaya diri 

- Tekun 
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- Tanggung jawab 

- Kerja sama 

- Disiplin 

E. MATERI BELAJAR 

 Kebebasan berorganisasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

2. Media  

 Materi organisasi di lingkungan sekolah. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengondisikan kelas 

c. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. 

d. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

e. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan “ Anak-anak apakah 

kalian mengetahui organisasi apa saja yang ada di lingkungan 

sekolah?“ 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

g. Guru memberikan pretest kepada siswa untuk mengukur 

kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

a. Eksplorasi 

1) Guru bertanya jawab  

a) Apa sajakah organisasi di lingkungan sekolah yang kalian 

ketahui? 
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b) Coba sebutkan macam-macam organisasi di lingkungan 

sekolah! 

2) Guru menggali pengetahuan siswa tentang organisasi di sekolah 

3) Guru memberikan penjelasan singkat mengenai organisasi di 

lingkungan sekolah 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa untuk mencatat materi organisasi di 

lingkungan sekolah. 

2)  Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS. 

c. Konfirmasi  

1) Guru mengamati dan membenarkan jika ada jawaban yang 

salah. 

2) Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

belum dipahami. 

3) Guru memberikan penguatan pada siswa 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya giat belajar. 

3. Kegiatan Penutup ( 20 menit ) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru memberikan soal evaluasi pada masing-masing siswa. 

c. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

Bestari, P dan Sumiati. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Priyatna, Opih dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 untuk Siswa 

SD/ MIkelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Rikayani dan Endang Abdullah. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 
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Setiati, Fajar Rahyuningsih. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Sulhan, Najib. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

Siswa SD/ MI kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

 
I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian 

c. Penilaian hasil = Tes objektif (pilihan ganda) 

d. Penilaian proses = Proses pembelajaran 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non test 

4. Instrumen Penilaian = a. Soal pilihan ganda 

       b. LKS 

       c. Lembar pengamatan 

 

 

          Brebes, 2 April 2013 

Guru Kelas VB                 Peneliti 

 

 

 

Sri Rahayu, S.Pd. SD                 Menik Kusmami 
NIP.19751227 200801 2 009     NIM.1401409403 
 

 

    Mengetahui, 
     Kepala Sekolah      
 
 
 
 
 
     Dra. Toyanti       
     NIP.19660515 198806 2 001    
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Lampiran 12 

RPP Konvensional Pertemuan Kedua 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KONVENSIONAL) 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V (Lima) / 2 (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

Pertemuan ke  : 2 

Pelaksanaan  : Selasa, 9 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Memahami kebebasan berorganisasi 

 

B. KOMPETENSI DASAR  

 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

 

C. INDIKATOR 

1. Memberikan contoh organisasi di lingkungan masyarakat  

2. Menjelaskan kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh organisasi di 

lingkungan masyarakat  

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

- Keberanian 

- Percaya diri 
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- Tekun 

- Tanggung jawab 

- Kerja sama 

- Disiplin 

E. MATERI BELAJAR 

 Kebebasan berorganisasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

2. Media  

 Materi organisasi di lingkungan masyarakat. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengondisikan kelas 

c. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. 

d. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

e. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan “ Anak-anak apakah 

kalian mengetahui organisasi apa saja yang ada di lingkungan 

masyarakat?“ 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

g. Guru memberikan pre-test kepada siswa untuk mengukur 

kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

a. Eksplorasi 

1) Guru bertanya jawab  
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a) Apa sajakah organisasi di lingkungan masyarakat yang 

kalian ketahui? 

b) Coba sebutkan macam-macam organisasi di lingkungan 

masyarakat! 

2) Guru menggali pengetahuan siswa tentang organisasi di 

masyarakat 

3) Guru memberikan penjelasan singkat mengenai organisasi di 

lingkungan masyarakat 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa untuk mencatat materi organisasi di 

lingkungan masyarakat. 

2) Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS. 

c. Konfirmasi  

1) Guru mengamati dan membenarkan jika ada jawaban yang 

salah. 

2) Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

belum dipahami. 

3) Guru memberikan penguatan pada siswa 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya giat belajar. 

3. Kegiatan Penutup ( 20 menit ) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru memberikan soal evaluasi pada masing-masing siswa. 

c. Guru pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

Bestari, P dan Sumiati. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Priyatna, Opih dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 untuk Siswa 

SD/ MIkelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 
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Rikayani dan Endang Abdullah. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 5 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 

Setiati, Fajar Rahyuningsih. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Sulhan, Najib. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

Siswa SD/ MI kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

 
I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian 

a. Penilaian hasil  = Tes objektif (pilihan ganda) 

b. Penilaian proses = Proses pembelajaran 

2. Bentuk penilaian  = Tes objektif 

3. Teknik penilaian  = Tes dan non test 

4. Instrumen Penilaian = a. Soal pilihan ganda 

       b. Lembar pengamatan 

 

            Brebes, 9 April 2013 

Guru Kelas VB                 Peneliti 

 

 

 

Sri Rahayu, S.Pd. SD                 Menik Kusmami 
NIP.19751227 200801 2 009     NIM.1401409403 
 

    Mengetahui, 
     Kepala Sekolah      
 
 
 
 
 
     Dra. Toyanti       
     NIP.19660515 198806 2 001    
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Lampiran 13 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  Pertemuan 1 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi     : Belajar Berorganisasi 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu    : 15 menit 

 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota    : 

1.     5. 

2.     6. 

3.     7. 

4.  

 

1. Sebutkan 4 organisasi di sekolah! 

    ................, ................., ...................., ................... 

2. Tunas kelapa merupakan lambang organisasi .... 

3. Rohis merupakan organisasi di bidang .... 

4. P3K merupakan prinsip dari organisasi .... 
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Lembar Kerja Siswa (LKS)  Pertemuan 2 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi     : Belajar Berorganisasi 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu    : 15 menit 

 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota    : 

1.     5. 

2.     6. 

3.     7. 

4.  

 

1. Sebutkan 4 organisasi di masyarakat! 

    ................, ................., ................., ................ 

2. Gambar di bawah ini merupakan lambang organisasi? 

 

 

3. Organisasi yang bergerak di bidang peningkatan ekonomi adalah .... 

4. Apakah kepanjangan dari BPD?
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Lampiran 12 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligangsa Kulon 01 Brebes. 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan. 
Kelas/Semester : V/II 
 

N 
o 

KD Materi  Indikator Jenjang Kemampuan dan  
Tingkat Kesukaran 
Kompetensi Dasar 

 

J 
B 
S 

% 

C1 C2 C3 
M 
d 

S 
d 

S 
r 

M 
d 

S 
d 

S 
r 

M 
d 

S 
d 

S 
r 

        
Menyebutkan 
contoh 
organisasi di
lingkungan 
sekolah dan
masyarakat 

Kebebas
an 
berorgan
isasi 

Memberikan 
contoh 
organisasi di 
lingkungan 
sekolah  

1 
 
 

5 
 
 
 

 
 

3 
 

13 
18 
 
 

10 
4 

15 14 
 
 
 

11 10  
25 
% 

Menjelaskan 
kegiatan 
organisasi di 
lingkungan 
sekolah 

 6 
7 
31 
 
 
 

2 12 16 
19 
20 
 
 

9 
 

 
 

17 
 
 
 
 

 10  
25 
% 

Memberikan 
contoh 
organisasi di 
lingkungan 
masyarakat  

21 
 
 

23 
 
 
 

39 
 

26 32 
 
 
 
 

28 
35 

 24 
25 
 
 
 

36 10  
25 
% 

Menjelaskan 
kegiatan 
organisasi di
lingkungan 
masyarakat 

 34 
 
 
 
 

 
 

29 
37 
 

22 
27 
30 
33 
 
 

 8 40 
38 
 
 
 

 10  
25 
% 

Jumlah  2  6 2 5 10 5  2 6 2 40 100 
% Jumlah Total  10 20  10 

 
Keterangan =     C1: Pengetahuan               C3: Penerapan 
                        C2: Pemahaman  
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Lampiran 15 

Soal Uji Coba Tes Hasil Belajar 

 

SOAL UJI COBA TES HASIL BELAJAR 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu    : 30 menit 

Petunjuk cara mengerjakan: 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Organisasi yang ada di lingkungan sekolah adalah …. 

a. Karang Taruna 

b. Pramuka 

c. RT 

d. RW 

2. Rohis merupakan salah satu organisasi di bidang …. 

a. budaya 

b. sosial 

c. keagamaan  

d. kesehatan 

3. Manfaat siswa mengikuti organisasi di sekolah adalah... 

a. dapat membantu untuk menambah nilai 

b. dapat membantu mengembangkan bakat 

c. dapat belajar menjadi pemimpin 

d. dapat menyelesaikan masalah sendirian 

4. Manfaat adanya UKS di sekolah adalah .... 

a. menangani masalah kesehatan  

b. menambah sempit area sekolah 

c. menjadikan siswa rajin menimbang 
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d. menjadikan siswa lebih sehat 

5. PPPK (P3K) merupakan prinsip dari organisasi .... 

a. OSIS 

b. PMR 

c. Rohis 

d. Pramuka 

6. Organisasi yang anggotanya terdiri atas orangtua siswa adalah …. 

a. koperasi sekolah 

b. komite sekolah 

c. perpustakaan sekolah 

d. organisasi kelas 

7. Semua organisasi di sekolah memiliki …. 

a. tujuan yang jelas dan nyata 

b. banyak pengurus 

c. banyak anggota 

d. banyak modal 

8. Sikap yang baik dalam mengorganisasikan diri adalah …. 

a. disiplin 

b. senang 

c. semau kita 

d. terlambat 

9. Syarat orang yang bisa memimpin organisasi diantaranya …. 

a. berbadan besar 

b. keras kepala 

c. disenangi guru 

d. bijaksana 

10. Di bawah ini yang termasuk 5K dalam organisasi kelas adalah .... 

a. kebersihan 

b. ketertiban 

c. kekeluargaan 

d. kerapian 
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11. Berikut sikap positif yang muncul dengan mengikuti kegiatan Pramuka 

adalah ....  

a. kerjasama 

b. tolong menolong 

c. bergerombol 

d. mau menang sendiri 

12. Prestasi anak sekolah akan membuat nama sekolah menjadi …. 

a. buruk 

b. harum 

c. terkenal 

d. hancur 

13. Organisasi kesiswaan diadakan  agar para siswa dapat belajar .... 

a.  berorganisasi sejak kecil 

b.  bekerjasama dengan para guru 

c.  mandiri dan peduli pada sesama 

d.  menghemat keuangan 

14. Mengikuti upacara bendera secara khidmat merupakan salah satu upaya untuk 

memupuk rasa .... 

a. kekeluargaan 

b. persaudaraan 

c. cinta tanah air 

d. kebencian 

15. Salah satu manfaat mengikuti OSIS adalah …. 

a. lebih maju dalam bidang tertentu 

b. lebih disenangi guru 

c. meningkatkan kreativitas 

d. meningkatkan waktu bermain 

16. PMR dalam suatu sekolah merupakan organisasi di bawah …. 

a. OSIS 

b. Pramuka 
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c. Karang Taruna 

d. Geng 

17. Peran serta dalam  organisasi di sekolahmu adalah .... 

a.  memilih ketua kelas yaitu teman yang dekat denganmu 

b.  menyarankan agar ketua Paskibraka dijabat oleh anak paling cantik  

c.  mengikuti saran gurumu agar memilih anak yang paling cerdas  

d. memilih ketua organisasi berdasarkan keahlian dan kemampuan  

18. Koperasi sekolah biasanya dikelola langsung oleh guru dan dibantu oleh 

anggota yang berasal dari …. 

a. siswa 

b. orangtua 

c. kepala sekolah 

d. penjaga sekolah 

19. Berikut ini manfaat adanya perpustakaan di sekolah, yaitu .... 

a.  menambah sempit lingkungan sekolah 

b.  menambah ilmu dan pengetahuan siswa 

c.  menjadi salah satu tempat yang ramai 

d. menjadi tempat istirahat yang nyaman 

 

 

 

20. Berikut manfaat mengikuti organisasi Paskibra, yaitu .... 

a. keras kepala 

b. kerja sama 

c. sombong 

d. tinggi hati 

21. Gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RT) disebut .... 

a. RW 

b. desa  

c. Masyarakat 

d. Kelurahan 
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22. Organisasi yang dibentuk dan ditujukan agar ibu-ibu dapat berperan aktif di 

lingkungan masyarakat, yaitu .... 

a.  Karang Taruna     

b.  DKM Masjid 

c.  PKK 

d.  Koperasi Karyawan 

23. Organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi adalah …. 

a. Pramuka 

b. Koperasi 

c. PMR 

d. Karang Taruna 

24. Bentuk kegiatan di dalam organisasi Karang taruna adalah …. 

a. membentuk panitia lomba 

b. melaksanakan imunisasi 

c. membuat KTP 

d. mengadakan sensus penduduk 

25. Melaksanakan aturan dalam organisasi merupakan salah satu cara …. 

a. mengganggu dalam organisasi 

b. melarang dalam organisasi 

c. patuh dalam organisasi 

d. berperan dalam organisasi 

26.  Demokrat, PDI, dan Golkar termasuk organisasi... 

a. sosial 

b. politik 

c. budaya 

d. ekonomi 

27. Organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 

organisasi adalah pengertian dari... 

a. Organisasi sosial 

b. Organisasi formal 

c. Organisasi non formal 
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d. Organisasi bisnis 

28. Di bawah ini yang merupakan organisasi di masyarakat adalah .... 

a. BDD 

b. BPD 

c. BDP 

d. BDD 

29. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan organisasi dalam bidang …. 

a. ekonomi 

b. pendidikan 

c. kepemudaan 

d. kesenian 

30. Berkembangnya suatu organisasi merupakan hasil kerja …. 

a. pengurus 

b. anggota 

c. ketua 

d. semua anggota dan pengurus 

31. Perangkat OSIS terdiri dari .... 

a. penghatur OSIS 

b. pengawas OSIS  

c. pengurus OSIS 

d. pembela OSIS 

32. Organisasi dapat dibentuk oleh …. 

a. seseorang 

b. sebagian orang  

c. sedikitnya orang 

d. sekelompok orang 

33. Keberhasilan organisasi harus didukung oleh …. 

a. kerja anggota 

b. kerja sama 

c. kerja pengurus 

d. kerja pengawas 
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34. Pengurus yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi ialah .... 

a. bendahara 

b. anggota 

c. ketua 

d. sekretaris 

35. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  
Gambar di atas merupakan lambang dari organisasi .... 

a. karang taruna 

b. koperasi 

c. PKK 

d. BPD 

36. Segala bentuk surat-menyurat dalam organisasi dibuat oleh …. 

a. ketua 

b. sekretaris 

c. anggota 

d. bendahara 

37. Setiap anggota suatu organisasi wajib untuk … aturan. 

a. menghafal 

b. menaati 

c. melanggar 

d. mengubah 

38. Organisasi masyarakat dibentuk karena anggotanya merasa dengan organisasi 

.... 

a. bertambah teman 

b. hasil kerjanya lebih baik 

c. hasil kerjanya tambah buruk 
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d. bertambah persaingan 

39. Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah organisasi yang terdaftar di 

lembaga pemerintahan adalah organisasi .... 

a. formal 

b. informal 

c. resmi 

d. tidak resmi 

40. Organisasi dibentuk agar hidup manusia .... 

a.  semakin kaya dan mampu membeli barang 

b.  saling memahami karakter manusia lainnya 

c.  tenteram, adil, damai dan sejahtera  

d.  seenaknya sendiri, tidak pedulikan orang lain 
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Lampiran 16 

Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar kelas VI 

 

NO NIS NAMA Jumlah Benar Nilai 

1. 5533 Samsul Alfarizi 15 37,5 
2. 5564 Agus Imron 24 60 
3. 5565 Akmalizzul Haq 17 42,5 
4. 5566 Amalia 36 90 
5. 5567 Deni Suhanda 33 82,5 
6. 5570 Fitriyatul Maghfiroh 28 70 
7. 5573 Khaerul Umam 25 62,5 
8. 5576 M. Irkham Musadat 21 52,5 
9. 5577 M. Hielmy Amiko 25 62,5 
10. 5578 Nurul Azmi 17 42,5 
11. 5579 Putri Ayuni 25 62,5 
12. 5580 Risqa Syhella O. 35 87,5 
13. 5581 Sella Devi Listiatun 23 57,5 
14. 5583 Siti Fathimatuzzahro 24 60 
15. 5584 Siti Lukmanah 18 45 
16. 5585 Sri Ayuningsih 16 40 
17. 5587 Tajwidin Wibowo 34 85 
18. 5589 Ulfatun Ziadatur R 36 90 
19. 5590 Warsito 22 55 
20. 5790 Sahrul Alfalah 27 67,5 

 



167 
 

  
 

Lampiran 17 

Perhitungan Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar 
 

DAFTAR PERHITUNGAN VALIDASI SOAL 
 

NO Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Jumlah 
benar 

1 Samsul Alfarizi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 
2 Agus Imron 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 24 
3 Akmalizzul Haq 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 
4 Amalia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
5 Deni Suhanda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
6 Fitriyatul Maghfiroh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 28 
7 Khaerul Umam 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 25 
8 M. Irkham Musadat 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 21 
9 M. Hielmy Amiko 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 25 
10 Nurul Azmi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 17 
11 Putri Ayuni 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 25 
12 Risqa Syhella O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 35 
13 Sella Devi Listiatun 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 23 
14 Siti Fathimatuzzahro 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 24 
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15 Siti Lukmanah 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18 
16 Sri Ayuningsih 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16 
17 Tajwidin Wibowo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 34 
18 Ulfatun Ziadatur R 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
19 Warsito 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 22 
20 Sahrul Alfalah 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 27 
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Lampiran 18 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan siswa.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

  

  

  Drs. Utoyo 

  NIP 19620619 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 April 2013 

  Penilai Ahli 

  

 

  Drs. Utoyo 

  NIP 19620619 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

A. Materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan siswa.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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berlaku setempat/tabu. 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

  

 

   Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd 

   NIP 19560414 198503 2 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

  

       

               

  Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd 

   NIP 19560414 198503 2 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

A. Materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan siswa.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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berlaku setempat/tabu. 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

  

 

                 Titik Susilowati, A.Ma.Pd 

   NIP 19650115 198608 2 002 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Kaligangsa Kulon 01, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 Tegal, 19 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

  

       

  Titik Susilowati, A.Ma.Pd 

   NIP 19650115 198608 2 002
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Lampiran 19 

Validitas soal 

Hasil Uji Validitas Item Soal 

 
Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.20 Ket. 
Soal1 Pearson Correlation . a 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) 

N 20 
Soal2 Pearson Correlation .476* 

Valid Sig. (2-tailed) .034 
N 20 

Soal3 Pearson Correlation .452* 
Valid Sig. (2-tailed) .045 

N 20 
Soal4 Pearson Correlation .581** 

Valid Sig. (2-tailed) .007 
N 20 

Soal5 Pearson Correlation .517* 
Valid Sig. (2-tailed) .019 

N 20 
Soal6 Pearson Correlation .459* 

Valid Sig. (2-tailed) .042 
N 20 

Soal7 Pearson Correlation .511* 
Valid Sig. (2-tailed) .021 

N 20 
Soal8 Pearson Correlation .566** 

Valid Sig. (2-tailed) .009 
N 20 

Soal9 Pearson Correlation .697** 
Valid Sig. (2-tailed) .001 

N 20 
Soal10 Pearson Correlation .269 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .251 

N 20 
Soal11 Pearson Correlation .105 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .661 

N 20 
Soal12 Pearson Correlation .547* 

Valid Sig. (2-tailed) .012 
N 20 

Soal13 Pearson Correlation .496* 
Valid Sig. (2-tailed) .026 

N 20 

Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.20 Ket. 
Soal14 Pearson Correlation .477* 

Valid Sig. (2-tailed) .033 
N 20 

Soal15 Pearson Correlation .191 Tidak 

Sig. (2-tailed) .419 

N 20 

Soal16 Pearson Correlation .190 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .423 

N 20 
Soal17 Pearson Correlation .524* 

Valid Sig. (2-tailed) .018 
N 20 

Soal18 Pearson Correlation .709** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 20 
Soal19 Pearson Correlation .517* 

Valid Sig. (2-tailed) .019 
N 20 

Soal20 Pearson Correlation -.372 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .107 

N 20 
Soal21 Pearson Correlation -.123 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .606 

N 20 
Soal22 Pearson Correlation .038 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .875 

N 20 
Soal23 Pearson Correlation .493* 

Valid Sig. (2-tailed) .027 
N 20 

Soal24 Pearson Correlation .540* 
Valid Sig. (2-tailed) .014 

N 20 
Soal25 Pearson Correlation .037 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .877 

N 20 
Soal26 Pearson Correlation -.375 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .103 

N 20 
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Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.20 Ket. 

Soal27 Pearson Correlation -.028 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .907 

N 20 
Soal28 Pearson Correlation .515* 

Valid Sig. (2-tailed) .020 
N 20 

Soal29 Pearson Correlation .486* 
Valid Sig. (2-tailed) .030 

N 26 
Soal30 Pearson Correlation .097 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .683 

N 20 
Soal31 Pearson Correlation .005 Tidak 

Sig. (2-tailed) .984 

N 20 

Soal32 Pearson Correlation .450* 
Valid Sig. (2-tailed) .046 

N 20 
Soal33 Pearson Correlation .611** 

Valid Sig. (2-tailed) .004 
N 20 

Soal34 Pearson Correlation .580** 
Valid Sig. (2-tailed) .007 

N 20 
Soal35 Pearson Correlation .633** 

Valid Sig. (2-tailed) .003 
N 20 

Soal36 Pearson Correlation .515* 
Valid Sig. (2-tailed) .020 

N 20 
Soal37 Pearson Correlation .559* 

Valid Sig. (2-tailed) .010 
N 20 

Soal38 Pearson Correlation .507* 
Valid Sig. (2-tailed) .023 

N 20 
Soal39 Pearson Correlation .536* 

Valid Sig. (2-tailed) .015 
N 20 

Soal40 Pearson Correlation .463* 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .040 

N 20 

Soal valid jika nilai rhitung (Pearson 

Correlation) > rtabel, dengan N=20 

maka  rtabel=0,444. Jadi, soal: 

Valid jika rhitung (Pearson Correlation) > 

0,444 

Tidak valid jika rhitung (Pearson 

Correlation) < 0,444 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables 

is constant. 
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Lampiran 20 

Reliabilitas soal 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,725 27
 

Item-Total Statistics 
Mean if Item 

Deleted 
Variance if Item 

Deleted 
ected Item-Total 

Correlation 
bach's Alpha if 

Item Deleted 

16,6500 18,976 ,000 ,726 
17,2000 16,589 ,511 ,697 
16,7500 17,882 ,384 ,712 
17,2000 16,379 ,566 ,693 
17,1500 16,976 ,411 ,705 
17,1000 16,726 ,477 ,700 
17,0500 16,576 ,525 ,696 
16,8500 17,187 ,476 ,704 
17,1500 16,976 ,411 ,705 
17,2500 18,197 ,123 ,727 
17,3000 18,747 -,002 ,735 
16,8500 17,292 ,444 ,706 
17,0500 17,418 ,311 ,713 
17,0000 16,632 ,527 ,697 
16,8500 17,818 ,286 ,715 
17,0500 17,945 ,183 ,723 
16,9000 17,463 ,354 ,711 
16,9500 16,261 ,658 ,688 
17,1500 16,661 ,490 ,699 
16,9500 19,945 -,283 ,753 
16,8000 19,853 -,310 ,747 
16,9500 18,787 -,008 ,735 
17,0000 17,053 ,417 ,705 
17,0000 17,158 ,389 ,707 
17,0000 18,737 ,000 ,735 
16,8000 20,589 -,526 ,757 
16,9500 19,313 -,135 ,743 
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Lampiran 21 

Soal Tes awal dan Tes akhir Pertemuan Pertama 

 

Nama :  

Kelas : 

No. Absen : 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi    : Kebebasan Berorganisasi 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu    : 20 menit 

Petunjuk cara mengerjakan: 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

 

1. Manfaat adanya UKS di sekolah adalah .... 

a. menangani masalah kesehatan  

b. menambah sempit area sekolah 

c. menjadikan siswa rajin menimbang 

d. menjadikan siswa lebih sehat 

2. PPPK (P3K) merupakan prinsip dari organisasi .... 

a. OSIS 

b. PMR 

c. Rohis 

d. Pramuka 

3. Semua organisasi di sekolah memiliki …. 

a. tujuan yang jelas dan nyata 

b. banyak pengurus 

c. banyak anggota 

d. banyak modal 

4. Syarat orang yang bisa memimpin organisasi diantaranya …. 
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a. berbadan besar 

b. keras kepala 

c. disenangi guru 

d. bijaksana 

5. Prestasi anak sekolah akan membuat nama sekolah menjadi …. 

a. buruk 

b. harum 

c. terkenal 

d. hancur 

6. Organisasi kesiswaan diadakan agar para siswa dapat belajar .... 

a.  berorganisasi sejak kecil 

b.  bekerjasama dengan para guru 

c.  mandiri dan peduli pada sesama 

d.  menghemat keuangan 

7. Mengikuti upacara bendera secara khidmat merupakan salah satu upaya untuk 

memupuk rasa .... 

a. kekeluargaan 

b. persaudaraan 

c. cinta tanah air 

d. kebencian 

8. Peran serta dalam  organisasi di sekolahmu adalah .... 

a.  memilih ketua kelas yaitu teman yang dekat denganmu 

b.  menyarankan agar ketua Paskibraka dijabat oleh anak paling cantik  

c.  mengikuti saran gurumu agar memilih anak yang paling cerdas  

d. memilih ketua organisasi berdasarkan keahlian dan kemampuan  

9. Koperasi sekolah biasanya dikelola langsung oleh guru dan dibantu oleh 

anggota yang berasal dari …. 

a. siswa 

b. orangtua 

c. kepala sekolah 

d. penjaga sekolah 
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10. Berikut ini manfaat adanya perpustakaan di sekolah, yaitu .... 

a.  menambah sempit lingkungan sekolah 

b.  menambah ilmu dan pengetahuan siswa 

c.  menjadi salah satu tempat yang ramai 

d.  menjadi tempat istirahat yang nyaman 
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Lampiran 22  

Soal Tes awal dan Tes akhir Pertemuan Kedua 

 

 

Nama :  

Kelas : 

No. Absen : 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi    : Kebebasan Berorganisasi 

Kelas/Semester : V/2  

Waktu    : 20 menit 

Petunjuk cara mengerjakan: 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Sikap yang baik dalam mengorganisasikan diri adalah …. 

a. disiplin 

b. senang 

c. semau kita 

d. terlambat 

2. Organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi adalah …. 

a. Pramuka 

b. Koperasi 

c. PMR 

d. Karang Taruna 

3. Bentuk kegiatan di dalam organisasi Karang Taruna adalah …. 

a. membentuk panitia lomba 

b. melaksanakan imunisasi 

c. membuat KTP 

d. mengadakan sensus penduduk 

4. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan organisasi dalam bidang …. 
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a. ekonomi 

b. pendidikan 

c. kepemudaan 

d. kesenian 

5. Organisasi dapat dibentuk oleh …. 

a. seseorang 

b. sebagian orang  

c. sedikitnya orang 

d. sekelompok orang 

6. Pengurus yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi ialah .... 

a. bendahara 

b. anggota 

c. ketua 

d. sekretaris 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  
 Gambar di atas merupakan lambang dari organisasi .... 

a. karang taruna 

b. koperasi 

c. PKK 

d. BPD 

8. Setiap anggota suatu organisasi wajib untuk … aturan. 

a. menghafal 

b. menaati 

c. melanggar 

d. mengubah 

9. Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah organisasi yang terdaftar di 

lembaga pemerintahan adalah organisasi .... 

a. formal 
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b. informal 

c. resmi 

d. tidak resmi 

10. Organisasi dibentuk agar hidup manusia .... 

a.  semakin kaya dan mampu membeli barang 

b.  saling memahami karakter manusia lainnya 

c.  tenteram, adil, damai dan sejahtera  

d.  seenaknya sendiri, tidak pedulikan orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 
 

Lampiran 23 

Kunci Jawaban Soal Tes awal (Pretest) dan Tes Akhir (Posttest) 

 Pertemuan Pertama 

1. A 

2. B 

3. A 

4. D 

5. B 

6. C 

7. C 

8. D 

9. A 

10. B 

 

Pertemuan Kedua 

1. A 

2. B 

3. A 

4. B 

5. D 

6. C 

7. B 

8. B 

9. A 

10. C 
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Lampiran 24 

Daftar Nama Kelompok CRH 

 

 

 

Kelompok Bintang Merah 

 

 

 

Kelompok Persegi Kuning 

Fahmi Teguh M Istiqomah 

Khaerunnisa Tabrani 

Lutfiah Amanda Ahmad Rizki N 

Riyan Adhi Prayoga Moh. Andi Setiawan 

Ari Cahya Gunarto Moh. Saefulloh 

Sayidi Muamar Rizal P 

 Puput Kharisma 

 

 

 

 

Kelompok Bintang Merah 

 

 

 

Kelompok Persegi Kuning 

Anisah Safitri Anita Khaerunnisa 

Arif Fatkhurrohman Jafar Shidik 

Ainun Nazila Moh. A’nim Falah 

Dewi Puspita Sari Sumarni 

Moh. Taufik Upi Azmi  

M. Widyasmara Eva Novia Sari 
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Lampiran 25 

Hasil Tes awal (Pretest) Kelas Eksperimen 

 

No Nama Nilai 

1 Istiqomah 45 

2 Tabrani 50 

3 Anisah Safitri 60 

4 Arif Fatkhurohman 70 

5 Ahmad Rizki Nur. I 55 

6 Ainun Nazila 65 

7 Anita Khaerunnisa 60 

8 Dewi Puspita Sari 60 

9 Fahmi Teguh Maulana 80 

10 Jafar Shidiq 65 

11 Khaerunnisa 70 

12 Lutfiah Amanda 65 

13 Mohammad Andi Setiawan 30 

14 Moh. An’in Falahudin 75 

15 Mohammad Taufik 60 

16 Mohammad Saefulloh 55 

17 Muamar Rizal Palepi 50 

18 Puput Kharisma 45 

19 Riyan Adi Prayogo 60 

20 Sumarni 65 

21 Sayidi 65 

22 Upi Azmi Kholipah 75 

23 Ari Cahyo Gunanto 65 

24 Moh. Widyasmara 80 

25 Eva Novia Sari 65 

 Jumlah 1535 
Rata-rata 61,4 
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Lampiran 26 

Hasil Tes awal (Pretest) Kelas Kontrol 

 

No Nama Nilai 

1 Siti Nur Barokah 60 

2 Angga Maulana Zuhri 65 

3 Ahmad Imtiyaz Zuhri 65 

4 Ahmad Riyan Ikhsani 65 

5 Bima Arya Wiguna 75 

6 Eli Priatiningsih 50 

7 Gufron Adi Saputro 65 

8 Iqbal Maulana 60 

9 Julpatun 75 

10 Maulina Yulia 65 

11 Putri Adingtyia 75 

12 Rijal Widiantoro 55 

13 Robiatul Adawiyah 60 

14 Siti Nurlela 50 

15 Suci Wulandari 65 

16 Sahrul Fajari 60 

17 Titania Anggun Prameswari 75 

18 Finqi Rifdayanti 60 

19 Eka Irfani 70 

20 Tiara Jesika 60 

21 Hanifah Mahry 50 

22 Nando Apriliyanto 45 

  Jumlah 1370 

  Rata-rata 62,27 
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Lampiran 27 

Hasil Tes akhir (Posttest) Kelas Eksperimen 

 

No Nama Nilai 

1 Istiqomah 70 
2 Tabrani 75 
3 Anisah Safitri 85 
4 Arif Fatkhurohman 80 
5 Ahmad Rizki Nur. I 80 
6 Ainun Nazila 90 
7 Anita Khaerunnisa 60 
8 Dewi Puspita Sari 90 
9 Fahmi Teguh Maulana 80 
10 Jafar Shidiq 85 
11 Khaerunnisa 80 
12 Lutfiah Amanda 95 
13 Mohammad Andi Setiawan 70 
14 Moh. An’in Falahudin 100 
15 Mohammad Taufik 75 
16 Mohammad Saefulloh 75 
17 Muamar Rizal Palepi 80 
18 Puput Kharisma 50 
19 Riyan Adi Prayogo 75 
20 Sumarni 85 
21 Sayidi 95 
22 Upi Azmi Kholipah 100 
23 Ari Cahyo Gunanto 70 
24 Moh. Widyasmara 85 
25 Eva Novia Sari 80 

 Jumlah 2000 
Rata-rata 80 
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Lampiran 28 

Hasil Tes akhir (Posttest) Kelas Kontrol 

 

No Nama Nilai 

1 Siti Nur Barokah 60 

2 Angga Maulana Zuhri 65 

3 Ahmad Imtiyaz Zuhri 80 

4 Ahmad Riyan Ikhsani 75 

5 Bima Arya Wiguna 85 

6 Eli Priatiningsih 60 

7 Gufron Adi Saputro 65 

8 Iqbal Maulana 60 

9 Julpatun 90 

10 Maulina Yulia 65 

11 Putri Adingtyia 75 

12 Rijal Widiantoro 60 

13 Robiatul Adawiyah 70 

14 Siti Nurlela 80 

15 Suci Wulandari 75 

16 Sahrul Fajari 70 

17 Titania Anggun Prameswari 80 

18 Finqi Rifdayanti 60 

19 Eka Irfani 70 

20 Tiara Jesika 85 

21 Hanifah Mahry 75 

22 Nando Apriliyanto 50 

 Jumlah 1555 

 Rata-rata 70,68 
 



208 
 

 
 

Lampiran 29 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Pertemuan Pertama 

No Nama Keterangan Jumlah SAS A B C D E 
1 Istiqomah 3 3 3 3 3 15 75
2 Tabrani 2 3 3 3 3 14 70
3 Anisah Safitri 3 3 3 2 3 14 70
4 Arif Fatkhurohman 3 2 3 2 3 13 65
5 Ahmad Rizki Nur. I 3 4 3 3 3 16 80
6 Ainun Nazila 3 3 3 3 3 15 75
7 Anita Khaerunnisa 3 4 4 4 3 18 90
8 Dewi Puspita Sari 4 4 4 3 4 19 95
9 Fahmi Teguh Maulana 3 3 3 3 3 15 75
10 Jafar Shidiq 3 3 3 2 3 14 70
11 Khaerunnisa 3 4 3 4 3 17 85
12 Lutfiah Amanda 3 3 3 3 3 15 75
13 Mohammad Andi Setiawan 2 3 2 2 3 12 60
14 Moh. An’in Falahudin 3 4 4 4 4 19 95
15 Mohammad Taufik 3 3 4 3 4 17 85
16 Mohammad Saefulloh 3 3 2 3 3 14 70
17 Muamar Rizal Palepi 3 3 2 2 3 13 65
18 Puput Kharisma 3 3 3 4 3 16 80
19 Riyan Adi Prayogo 3 2 3 2 3 13 65
20 Sumarni 3 3 2 2 3 13 65
21 Sayidi 3 4 3 3 3 16 80
22 Upi Azmi Kholipah 4 3 4 3 3 17 85
23 Ari Cahyo Gunanto 3 3 3 3 3 15 75
24 Moh. Widyasmara 3 2 3 2 3 13 65
25 Eva Novia Sari 3 3 3 3 3 15 75

Jumlah Nilai 75 78 76 71 78 378 1890 
Rata-rata 3 3,12 3,04 2,84 3,12 15,12 75,6 

 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat  menjelaskan materi 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

D. Kekompakan kelompok dalam menjawab soal 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok 
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Pertemuan Kedua 

 

No Nama           Jumlah SAS 
A B C D E     

1 Istiqomah 4 4 3 4 4 19 95
2 Tabrani 4 3 4 3 4 18 90
3 Anisah Safitri 4 4 4 3 3 18 90
4 Arif Fatkhurohman 4 3 3 3 4 17 85
5 Ahmad Rizki Nur. I 4 4 4 3 3 18 90
6 Ainun Nazila 4 4 3 4 4 19 95
7 Anita Khaerunnisa 3 4 4 4 3 18 90
8 Dewi Puspita Sari 4 4 4 3 4 19 95
9 Fahmi Teguh Maulana 4 3 3 3 4 17 85
10 Jafar Shidiq 4 3 3 2 4 16 80
11 Khaerunnisa 3 4 4 4 4 19 95
12 Lutfiah Amanda 4 3 4 4 4 19 95
13 Mohammad Andi Setiawan 3 3 3 2 3 14 70
14 Moh. An’in Falahudin 4 4 3 4 4 19 95
15 Mohammad Taufik 3 3 4 3 4 17 85
16 Mohammad Saefulloh 4 4 3 3 4 18 90
17 Muamar Rizal Palepi 4 3 3 4 3 17 85
18 Puput Kharisma 3 3 3 4 3 16 80
19 Riyan Adi Prayogo 3 3 3 3 3 15 75
20 Sumarni 4 3 3 3 4 17 85
21 Sayidi 3 4 3 3 3 16 80
22 Upi Azmi Kholipah 4 4 4 3 4 19 95
23 Ari Cahyo Gunanto 4 3 3 3 4 17 85
24 Moh. Widyasmara 4 4 3 3 3 17 85
25 Eva Novia Sari 4 4 4 3 4 19 95
Jumlah Nilai 93 88 85 81 91 438 2190
Rata-rata 3,72 3,52 3,4 3,24 3,64 17,52 87,6 

 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat  menjelaskan materi 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

D. Kekompakan kelompok dalam menjawab soal 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok 
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Lampiran 30 

Rekapitulasi Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Pertemuan pertama 

No Nama           Jumlah SAS 
A B C D E 

1 Siti Nur Barokah 4 3 3 2 3 15 75
2 Angga Maulana Zuhri 3 3 3 2 2 13 65
3 Ahmad Imtiyaz Zuhri 4 3 3 3 2 15 75
4 Ahmad Riyan Ikhsani 3 2 2 2 2 11 55
5 Bima Arya Wiguna 4 2 3 3 2 14 70
6 Eli Priatiningsih 3 3 3 2 3 14 70
7 Gufron Adi Saputro 3 3 3 3 3 15 75
8 Iqbal Maulana 4 2 3 3 2 14 70
9 Julpatun 4 3 4 3 4 18 90
10 Maulina Yulia 3 3 3 3 3 15 75
11 Putri Adingtyia 4 3 3 3 3 16 80
12 Rijal Widiantoro 4 2 2 3 2 13 65
13 Robiatul Adawiyah 4 3 3 3 3 16 80
14 Siti Nurlela 4 3 3 3 3 16 80
15 Suci Wulandari 4 3 3 3 3 16 80
16 Sahrul Fajari 3 3 2 3 2 13 65
17 Titania Anggun Prameswari 4 3 4 3 3 17 85
18 Finqi Rifdayanti 4 3 3 2 2 14 70
19 Eka Irfani 3 2 3 3 3 14 70
20 Tiara Jesika 4 3 3 3 3 16 80
21 Hanifah Mahry 4 2 3 2 3 14 70
22 Nando Apriliyanto 3 2 3 2 2 12 60

Jumlah Nilai 80 59 65 59 58 321 1605 
Rata-rata 3,2 2,36 2,6 2,36 2,32 12,84 72,95

 

Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat  menjelaskan materi 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

D. Kekompakan kelompok dalam menjawab soal 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok 
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Pertemuan kedua 
 

No Nama           Jumlah SAS 
A B C D E 

1 Siti Nur Barokah 4 4 3 3 3 17 85
2 Angga Maulana Zuhri 3 3 3 2 2 13 65
3 Ahmad Imtiyaz Zuhri 4 3 3 3 2 15 75
4 Ahmad Riyan Ikhsani 3 2 3 2 3 13 65
5 Bima Arya Wiguna 4 2 3 3 2 14 70
6 Eli Priatiningsih 3 3 3 2 3 14 70
7 Gufron Adi Saputro 3 3 3 3 3 15 75
8 Iqbal Maulana 4 2 3 3 2 14 70
9 Julpatun 4 3 4 3 4 18 90
10 Maulina Yulia 3 3 3 3 3 15 75
11 Putri Adingtyia 4 3 3 3 3 16 80
12 Rijal Widiantoro 4 2 2 3 2 13 65
13 Robiatul Adawiyah 4 3 3 3 3 16 80
14 Siti Nurlela 4 3 4 2 3 16 80
15 Suci Wulandari 4 3 3 3 3 16 80
16 Sahrul Fajari 3 3 2 3 2 13 65
17 Titania Anggun Prameswari 4 3 4 3 3 17 85
18 Finqi Rifdayanti 4 3 3 2 2 14 70
19 Eka Irfani 3 2 3 3 3 14 70
20 Tiara Jesika 4 3 3 3 3 16 80
21 Hanifah Mahry 4 2 3 2 3 14 70
22 Nando Apriliyanto 3 2 3 2 2 12 60

Jumlah Nilai 80 60 67 59 59 325 1625 
Rata-rata 3,2 2,4 2,68 2,36 2,36 13 73,86

 
Keterangan: 

A. Mendengarkan guru saat  menjelaskan materi 

B. Mendengarkan guru saat membagi dan menjelaskan tugas kelompok 

C. Ketekunan siswa menyelesaikan LKS 

D. Kekompakan kelompok dalam menjawab soal 

E. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok 
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Lampiran 31 

Pengujian Normalitas data aktivitas siswa 

 
Case Processing Summary 

 KELAS Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0%
KONTROL 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0%

Descriptives 
 Statistic Std. Error

AKTIVITAS 

EKSPERIMEN 

81,60 1,464

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 78,58  
Upper Bound 84,62  

5% Trimmed Mean 81,72  
Median 80,00  
Variance 53,583  
Std. Deviation 7,320  
Minimum 65  
Maximum 95  
Range 30  
Interquartile Range 10  
Skewness -,090 ,464
Kurtosis ,011 ,902

OL 

Mean 73,41 1,690

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 69,89  
Upper Bound 76,92  

5% Trimmed Mean 73,26  
Median 72,50  
Variance 62,825  
Std. Deviation 7,926  
Minimum 60  
Maximum 90  
Range 30  
Interquartile Range 11  
Skewness ,106 ,491

 -,499 ,953
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN ,147 25 ,175 ,957 25 ,354

KONTROL ,166 22 ,115 ,949 22 ,303

ors Significance Correction 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN ,147 25 ,175 ,957 25 ,354

KONTROL ,166 22 ,115 ,949 22 ,303

ors Significance Correction 
 
AKTIVITAS 
 
Histograms 
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Stem-and-Leaf Plots 
 
 
 
AKTIVITAS Stem-and-Leaf Plot for 
KELAS= EKSPERIMEN 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
      ,00        6 . 
     1,00        6 .  5 
     1,00        7 .  0 
     5,00        7 .  55555 
     7,00        8 .  0000000 
     6,00        8 .  555555 
     3,00        9 .  000 
     2,00        9 .  55 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
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AKTIVITAS Stem-and-Leaf Plot for 
KELAS= KONTROL 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        6 .  00 
     3,00        6 .  555 
     6,00        7 .  000000 
     3,00        7 .  555 
     6,00        8 .  000000 
     1,00        8 .  5 
     1,00        9 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
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217 
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Lampiran 32 

Homogenitas data aktivitas siswa 

 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN 25 81,60 7,320 1,464 

KONTROL 22 73,41 7,926 1,690 

 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

AKTIVITAS 

Equal variances assumed ,414 ,523 3,682 45

Equal variances not 

assumed 

  
3,663 43,106
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Lampiran 33 

Uji hipotesis aktivitas siswa 

 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

AKTIVITAS 
EKSPERIMEN 25 81,60 7,320 1,464 

KONTROL 22 73,41 7,926 1,690 

 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

td. Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TIVITAS

ual varianc

assumed 
,414 ,523 3,682 45 ,001 8,191 2,224 3,711 12,671

ual variances 

assumed 

  
3,663 43,106 ,001 8,191 2,236 3,682 12,700
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Lampiran 34 

Pengujian Normalitas Data Hasil Nilai Siswa 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

HASIL 
EKSPERIMEN 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0%

KONTROL 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0%
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

HASIL 
EKSPERIMEN ,140 25 ,200* ,959 25 ,396

KONTROL ,124 22 ,200* ,962 22 ,535

s a lower bound of the true significance. 

ors Significance Correction 
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Stem-and-Leaf Plots 
 
 
 
HASIL Stem-and-Leaf Plot for 
KELAS= EKSPERIMEN 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        5 .  0 
     1,00        6 .  0 
     7,00        7 .  0000055 
    10,00        8 .  0000005555 
     4,00        9 .  0055 
     2,00       10 .  00 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
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HASIL Stem-and-Leaf Plot for 
KELAS= KONTROL 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        5 .  0 
     8,00        6 .  00000555 
     7,00        7 .  0005555 
     5,00        8 .  00055 
     1,00        9 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
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Lampiran 35 

Homogenitas Data Hasil Nilai Siswa 

 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HASIL 
EKSPERIMEN 25 80,00 11,902 2,380 

KONTROL 22 70,68 10,270 2,189 

 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

ASIL 
qual variances assumed ,027 ,870 2,854 45

qual variances not assumed   2,881 44,987
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Lampiran 36 

Uji Hipotesis Data Hasil Nilai Siswa 

 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASIL 
KSPERIMEN 25 80,00 11,902 2,380 

ONTROL 22 70,68 10,270 2,189 

 
Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

td. Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

HASI

Equal varia

assumed 
,027 ,870 2,854 45 ,007 9,318 3,265 2,741 15,895

Equal variances

assumed 

  
2,881 4,987 ,006 9,318 3,234 2,804 15,832
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Lampiran 37 

Dokumentasi 
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Lampiran 38 

Surat izin melaksanakan penelitian. 
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Surat bukti telah melaksanakan penelitian. 

 

 


