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ABSTRAK
Mustika, Erma. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay dengan Media Diorama
pada Siswa Kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang. Skripsi.
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan.
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. Ali Sunarso, M.
Pd.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) pada kelas V di SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang yang diterapkan masih kurang optimal. Faktor penyebabnya adalah
guru dalam menerapkan strategi pembelajaran kurang inovatif. Pembelajaran
cenderung berpusat pada guru sehingga kurang melibatkan siswa dalam
pembelajaran. Pembelajaran belum menunjukkan suasana menyenangkan dan
menantang. Selain itu, media dan sumber belajar belum dimanfaatkan secara
efektif dan efisien. Hal ini berpengaruh pada siswa, yaitu siswa kurang terlibat
aktif dan antusias dalam pembelajaran. Data yang diperoleh menunjukkan dari
jumlah siswa 17, siswa yang mendapatkan nilai di atas 71 hanya 7 siswa (40%)
dan yang lainnya sejumlah 10 siswa (60%) mendapat nilai di bawah KKM KTSP
yang ditetapkan (71). Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata
pelajaran tersebut perlu sekali untuk ditingkatkan kualitas pembelajarannya agar
siswa bersemangat dalam mengikuti aktivitas belajarnya sehingga berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa.
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
siswa kelas V di SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang melalui model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga siklus,
setiap siklus satu pertemuan dengan empat tahapan (perencanaan, pelaksanaan,
observasi, refleksi). Teknik pengumpulan data melalui non-tes dan tes. Analisis
data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Simpulan: melalui model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media pembelajaran diorama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.
Saran: sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran kooperatif Course
Review Horay dengan media diorama pada pebelajaran PKn dan mata pelajaran
lain. Dan berinovasi menciptakan suasana pembelajaran yang efektif.
Kata kunci: kualitas, model course review horay, media diorama, PKn
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam
pembangunan nasional. Melalui sektor pendidikan, dapat dibentuk manusia yang
berkualitas sehingga berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan merupakan usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran
Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn)

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.
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menerangkan bahwa tujuan mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang tercantum dalam standar isi
antara lain agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir

1

2

secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
(2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3)
berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang yang diterapkan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan guru masih
kurang inovatif dalam menerapkan strategi pembelajaran. Guru juga belum
menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran belum
kooperatif dalam kelompok kecil. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru
sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Tingkat
keaktifan siswa masih cenderung rendah, sebab siswa yang aktif hanya siswa
tertentu saja. Selain adanya media pembelajaran PKn yang terbatas, guru juga
kurang memaksimalkan media pembelajaran sebagai sarana memudahkan siswa
memahami materi. Hal ini berpengaruh terhadap siswa, yakni siswa cenderung
kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Proses belajar mengajar yang
terjadi belum menunjukkan suasana yang menyenangkan dan menantang bagi
siswa. Hal itu mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat beberapa siswa yang
memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Kurikulum

3

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan sekolah yaitu 71. Data yang
diperoleh menunjukkan dari jumlah siswa 17, siswa yang mendapatkan nilai di
atas 71 hanya 7 siswa (40%) dan yang lainnya sejumlah 10 siswa (60%) mendapat
nilai di bawah 71. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata
pelajaran tersebut perlu sekali untuk ditingkatkan kualitas pembelajarannya agar
siswa bersemangat dalam mengikuti aktivitas belajarnya sehingga berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa.
Hal tersebut terjadi dalam cakupan nasional bahwa temuan Depdiknas
(2011) menunjukkan bahwa penunjang ketercapaian tujuan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat dipengaruhi adanya sarana penunjang
media, sumber buku yang ada di sekolah, kemampuan guru dalam
mengembangkan metode dan media. Namun, Sarana dan prasarana untuk
pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik

kurang

mendapat perhatian dari sekolah. Karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
sekarang tidak diikutsertakan ujian nasional lagi, sehingga sarana dan prasarana
untuk pembelajaran ini juga terbatas. Kesulitan riil yang dihadapi guru utamanya
adalah dalam melaksanakan pembelajaran yang partisipatif melalui praktik belajar
kewarganegaraan. Kurangnya dukungan instansi dan masyarakat setempat dan
dalam penilaian yang kurang komprehensif ikut mempengaruhi proses tercapainya
tujuan pembelajaran PKn.
Berdasarkan diskusi bersama tim kolaboratif, untuk memecahkan masalah
pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi dan
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keaktifan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan keterampilan guru. Maka
peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran kooperatif tipe Course
Review Horay

dengan media pembelajaran diorama. Melalui

model

pembelajaran ini diharapkan dapat menambah aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran dan meningkatkan hasil belajarnya. Apalagi dalam media diorama
disajikan melalui gambar timbul yang disukai anak, sehingga diharapkan dapat
membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar.
Hal tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, 2011,
dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay pada Siswa Kelas IV SD
Negeri Sekaran 01 Semarang (Inproving Social Instructional Quality By
Cooperative Model, Course Review Horay Type At Fourth) SDN Sekaran 01
Semarang”. Dengan adanya perbaikan pembelajaran, keterampilan guru dalam
pembelajaran mengalami peningkatan. Pembelajaran lebih berpusat pada siswa
dan guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan dinamisator dalam
pembelajaran. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami
penigkatan setiap siklus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran IPS mengalami peningkatan.
Penelitian oleh Pandansari, 2012 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media
Diorama Terhadap Kreativitas Menggambar Busana Pesta Siswa Kelas XI di
SMK Karya Rini Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 16.084 (16%)
kreativitas menggambar busana pesta siswa kelas XI SMK Karya Rini
dipengaruhi oleh media diorama.
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Dengan demikian data dari hasil penelitian tersebut oleh peneliti dapat
dijadikan sebagai pendukung, karena model pembelajaran kooperatif Course
Review Horay ini menurut Shoimin (2014:55) dapat meningkatkan semangat
belajar sebab suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan. Berdasarkan
Sanaky (2013:133) pembelajaran melalui

media diorama dapat mentransfer

pemahaman lebih cepat terhadap suatu masalah dibanding materi hanya
disampaikan melalui tulisan dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa.
Dari uraian tersebut maka dipandang perlu dilakukan penelitian dalam
menerapkan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media
diorama.
Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut maka peneliti mengkaji melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay dengan Media
Diorama pada Siswa Kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang ”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

di

atas

dapat

dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada siswa kelas V di SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang?
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1.

Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media diorama dapat meningkatkan keterampilan guru kelas V SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang mata pelajaran PKn?

2.

Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media diorama dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang pada mata pelajaran PKn?

3.

Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media diorama dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang pada mata pelajaran PKn?

1.2.2

Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang

dapat dilakukan adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
Huda (2013:230) menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif

Course Review Horay

adalah

sebagai berikut.
1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan
tanya jawab.
3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.
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4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi
dengan nomor yang ditentukan guru.
5. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau
kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
6. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda
check list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yelyel lainnya.
7. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak
berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
8. Guru memberikan reward

pada kelompok yang memperoleh nilai

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media diorama pada pembelajaran PKn dalam penelitian ini adalah :
1. Guru

membuka

pembelajaran

dengan

mengucapkan

salam

dan

pengondisian siswa untuk mengikuti proses belajar.
2. Guru menyiapkan media diorama dan sumber belajar.
3. Guru menyajikan materi sesuai topik melalui media diorama.
4. Guru melakukan tanya jawab materi kepada siswa melalui Lembar Kerja
Siswa (LKS).
5. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yang terdiri dari 3-5
orang.
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6. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan
nomor yang ditentukan guru.
7. Pembacaan soal oleh guru dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau
kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
8. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check
list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel
lainnya.
9. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak
“horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
10. Guru memberikan reward

pada kelompok yang memperoleh nilai

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.

1.3

TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:
Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V di SD

Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang melalui model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn menggunakan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
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c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.

1.4

MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa suatu kontribusi terhadap

pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, hasil
penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:
1.4.1

Manfaat teoretis

1)

Sebagai bahan referensi atau pedukung penelitian yang selanjutnya

2)

Menambah pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan

3)

Menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran PKn

1.4.2

Manfaat praktis

1.4.2.1 Manfaat Bagi Siswa
Penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan
media diorama, siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi
sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa, siswa menjadi berkembang dan
tercipta suasana yang menyenangkan sehingga menumbuhkan motivasi untuk
belajar dalam pembelajaran PKn serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru
Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model
pembelajaran dan pemanfaatan media yang dapat dijadikan pedoman atas
pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga guru dapat berbenah diri untuk lebih
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mengefektifkan pembelajaran pada mata pelajaran yang lain dan memotivasi guru
untuk berpikir inovatif.
1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah/ Lembaga
Penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan
media diorama dapat memberi masukan atau sumbangan pikiran kepada sekolah
untuk proses perbaikan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih efektif
dan mutu pendidikan dapat meningkat.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 KAJIAN TEORETIS
2.1.1 Hakikat belajar dan Pembelajaran
Belajar bukanlah istilah yang asing dalam dunia pendidikan. Menurut
Fathurrohman dan Sutikno (2010:6) belajar adalah perubahan yang terjadi di
dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu.
Gredler (dalam Winataputra,dkk 2008:1.5) belajar adalah proses yang
dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam compentencies, skills, and
attitudes. Kemampuan (compentencies), keterampilan (skills), dan sikap
(attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa
bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat.
Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam
pendidikan informal, keturutsertaannya dalam pendidikan formal dan atau
pendidikan nonformal. Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia
dari makhluk lainnya.
Rifa‟i, dkk (2011:82) belajar sebagai proses penting bagi perubahan
perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan
dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam
perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan
presepsi seseorang.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah adanya perubahan tingkah laku yaitu berupa perubahan aspek kognitif
(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan) yang berasal dari
usaha seseorang yang dapat diamati relatif lama.
Winataputra, dkk (2008: 1.9) memaparkan bahwa ciri-ciri belajar adalah :
(1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri
individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau
kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta
keterampilan (psikomotor).
(2) Perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku
yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya
dengan lingkungan, yaitu dapat berupa interaksi fisik maupun psikis.
(3) Perubahan perilaku yang terjadi akibat belajar relatif menetap.
Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 20 tentang
Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Hernawan, dkk (2008:9.4) pembelajaran pada hakikaktnya merupakan
suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru
dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat
diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses
pembelajaran.
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Gagne, dkk (dalam Winataputra, dkk 2008:1.19) pembelajaran adalah
serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses
belajar pada siswa.
Berdasarkan pendapat

di

atas, maka dapat

disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang
dirancang sebagai pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.
Dengan demikian, proses interaksi antara pendidik dan peserta didik
melalui pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran kooperatif Course
Review Horay dengan media diorama pada siswa kelas V SD Negeri Barukan 02
Kabupaten Semarang dapat dapat memberikan perubahan perilaku pada aspek
kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai sarana pembentukan karakter dan
pengembangan kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2.1.2 Kualitas Pembelajaran
Hamdani (2011:194) kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau
keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Aspek-aspek efektivitas
belajar yaitu : (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3)
perubahan sikap; 4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi;
(7) peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural.
Uno (2009:4) kualitas pembelajaran dapat terbentuk diawali dengan
perbaikan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik
awal dari upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena
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dalam desain pembelajaran, tahapan yang akan dilakukan oleh guru atau dosen
dalam mengajar telah terancang dengan baik, mulai dari mengadakan analisis dari
tujuan pembe;ajaran sampai dengan pelaksanaan evaluasi sumatif yang tujuannya
untuk mengukur ketercapaian tujuan pembalajaran yang telah ditetapkan.
Abimanyu, dkk (2008:10) aspek efektivitas pembelajaran merupakan
kriteria penting dalam setiap pembelajaran yakni tercapainya tujuan pembelajaran.
Tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu mencakup penguasaan IPTEKS
sebagai bahan ajar, tetapi juga pembentukan keterampilan atau kemampuan
belajar yang lebih efektif dan efisien (belajar bagaimana belajar), bahkan
pembentukan kemampuan metakognisi (kemampuan pengendalian proses kognitif
itu sendiri). Efektifitas pembelajaran nampak pada perubahan perilaku (kognitif,
afektif atau psikomotorik) yang relatif tetap seperti yang ditetapkan sebagai tujuan
pembelajaran, indikator, atau kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum
SD-MI. Pencapaian tujuan pembelajaran itu haruslah didalam latar pencapaian
tujuan pendidikan yang lebih umum. Pembelajaran yang efektif adalah
pembelajaran yang mendidik, yang secara serentak dapat mencapai dua sisi
penting dari tujuan pendidikan di sekolah yakni (1) memiliki/menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS); (2) membangun diri pribadi sebagai
pemanggung eksistensi manuasia. Dengan demikian, pembelajaran efektif
haruslah dipandang sebagai pembelajaran yang mendidik, yang secara serentak
mengembangkan jati diri (kepribadian) muridnya serta membantu muridnya untuk
memiliki IPTEKS.
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Asmani (2013:27) menyimpulkan pembelajaran yang berkualitas akan
mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Indikator keberhasilan
proses belajar mengajar adalah: (1) daya serap terhadap bahan pelajaran yang
diajarkan agar mencapai prestasi tinggi, baik secara individual atau kelompok; (2)
perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai siswa baik
secara individual atau kelompok.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran adalah tingkat baik buruknya proses menjadikan makhluk hidup
belajar.
Dengan demikian melalui model pembelajaran kooperatif Course Review
Horay dengan media diorama mempengaruhi keberhasilan proses belajar
mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa
kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.
2.1.3 Keterampilan Guru
Menurut

Mulyasa

(2013:69)

keterampilan

mengajar

merupakan

kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai
kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh.
Hasibuan (2009:58) 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki guru adalah:
(1) keterampilan memberi penguatan; (2) keterampilan bertanya; (3) keterampilan
menggunakan variasi; (4) keterampilan menjelaskan; (5) keterampilan membuka
dan menutup pelajaran; (6) keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan; (7) keterampilan mengelola kelas; (8) keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil.
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Berikut ini uraian mengenai 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki guru :
1. Keterampilan memberi penguatan
Majid (2013:237) penguatan adalah segala bentuk respons, apakah bersifat
verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi
tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa dengan tujuan memberikan
informasi atau umpan balikbagi si penerima atas perbuatannya sebagai
suatu dorongan atau koreksi. Memberi penguatan merupakan tindakan
atau respons terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong
munculnya peningkatan kualitas tingkah tersebut di saat yang lain.
Respons positif bertujuan agar tingkah laku yang sudah baik frekuensinya
akan bertambah (bekerja, belajar, berprestasi). Respons negatif (hukuman)
bertujuan agar tingkah laku yang kurang baik frekuensinya berkurang.
Komponen keterampilan memberikan penguatan antara lain: (1) penguatan
verbal, yaitu dapat berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru; (2)
penguatan gestural, yaitu dapat berupa mimik, gerakan wajah atau anggota
badan yang dapat memberikan kesan terhadap siswa; (3) penguatan
dengan cara mendekati, yaitu untuk menyatakan perhatian guru terhadap
pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa; (4) penguatan dengan
sentuhan, dapat berupa menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa,
atau mengangkat tangan siswa; (5) penguatan dengan memberikan
kegiatan yang menyenangkan; (6) penguatan berupa tanda atau benda,
yaitu dilakukan guru sebagai usaha untuk menunjang tingkah laku positif
siswa.
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2. Keterampilan bertanya
Hasibuan (2008:62) keterampilan bertanya merupakan ucapan verbal yang
meminta respons dari seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan
dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang merupakan hasil
pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong
kemampuan berpikir. Tujuan dari keterampilan bertanya adalah: (1)
merangsang kemampuan berpikir siswa; (2) membantu siswa dalam
belajar; (3) mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang
mandiri; (4) meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari tingkat
kemampuan berpikir rendah ke kemampuan berpikir tinggi; (5) membantu
siswa dalam mencapai tujuan yang dirumuskan.
3. Keterampilan menggunakan variasi
Rusman (2011:85) peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan
memiliki kecenderungan auditif, yaitu senang mendengarkan, visual,
senang melihat dan kecenderungan kinestetik, yaitu senang melakukan.
Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam
kegiatan pembelajaran. Terdapat tiga prinsip penggunaan keterampilan
mengadakan variasi yang perlu diperhatikan guru, yaitu: (1) variasi
hendaknya dilakukan dengan maksud yang relevan terhadap tujuan
pembelajaran;

(2)

variasi

harus

digunakan

secara

lancar

dan

berkesinambungan agar tidak mengganggu perhatian siswa dan kegiatan
pembelajaran; (3) direncanakan dengan baik dan secara ekspilist melalui
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
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4. Keterampilan menjelaskan
Anitah, dkk (2010:7.61) keterampilan menjelaskan sangat penting bagi
guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh
terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan
keterampilan

menjelaskan

yang

didemonstrasikan

guru

akan

memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah
yang dijelaskan dan meningkatnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
Komponen yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan adalah: (1)
kejelasan, kunci dalam memberikan penjelasan yaitu kejelasan tujuan,
bahasa, dan proses penjelasan; (2) penggunaan contoh dan ilustrasi untuk
mempermudah pemahaman siswa; (3) memberikan penekanan, yaitu dapat
dengan cara mengadakan variasi dalam gaya mengajar dan membuat
struktur sajian; (4) pengorganisasian, dapat dikerjakan dengan cara
membuat hubungan antara contoh dalil menjadi jelas dam memberikan
poin penting selama ataupun akhir sajian; (5) balikan, yaitu untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa.
5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Majid (2013:242) membuka pelajaran dapat diartikan dengan aktivitas
guru menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan atensi siswa agar
terpusat terhadap apa yang akan dipelajari. Menutup pembelajaran adalah
aktivitas guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Hal ini terkait
dengan pemberian gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari
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murid, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru
dalam proses pembelajaran.
6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Anitah, dkk (2010:8.65) pada dasrnya, siswa mempunyai karakteristik
yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk melayani perbedaan
ini diperlukan variasi pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil,
dan perorangan. Agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat
berlangsung secara efektif, guru harus memperhatikan berbagai hal, yaitu:
(1) tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan
perorangan; (2) lakukan pengajaran secara bertahap; (3) pengorganisasian
siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan dengan
cermat; (4) kegiatan harus diakhiri dengan kulminasi yang memungkinkan
siswa saling belajar; (5) guru harus mengenal siswa secara pribadi.
7. Keterampilan mengelola kelas
Hasibuan

(2008:82)

keterampilan

mengelola

kelas

merupakan

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar
yang optimal dan mngembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi
gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melkukan kegiatan
remedial. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan komponen
mengelola kelas adalah : (1) kehangatan dan keantusiasan; (2) penggunaan
bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa; (3)
perlu dipertimbangkan penggunaan variasi media, gaya mengajar, dan pola
interaksi; (4) perlunya keluwesan tingkah laku guru dalam mengubah
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strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan yang timbul; (5)
penekanan hal positiff dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada
hal negatif; (6) mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri
sendiri dengan cara memberi contoh dalam perbuatan guru sehari-hari.
8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Rusman

(2011:89) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

dalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem
pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara kelompok. Maka keterampilan
guru ini harus dilatih dan dikembangkan, sehingga guru mempunyai
kemampuan melayani siswa dalam kelompok kecil. Komponenkonmponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi
kelompok kecil adalah: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan
topik diskusi; (2) memperjelas dan menguraikan masalah pada siswa untuk
menghindarkan

kesalahpahaman

dalam

diskusi;

(3)

menganalisis

pendangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) memberikan
kesempatan untuk berpartisipasi; (6) menutup diskusi; (7) menghindari
penyimpangan dalam diskusi.
Pembelajaran PKn melalui model pembelajaran kooperatif Course
Review Horay dengan media diorama dapat mempengaruhi peningkatan
keterampilan guru pada siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang.

Yaitu

keterampilan

memberi

penguatan,

bertanya,

menggunakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran,

21

mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengelola kelas dan
membimbing diskusi kelompok kecil.
2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa
Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi
177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut.
1.

Kegiatan visual (visual activities), yang termasuk didalamnya misalnya,
membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang
lain.

2.

Kegiatan

oral

merumuskan,

atau

lisan

bertanya,

(oral

memberi

activities),
saran,

seperti:

menyatakan,

mengeluarkan

pendapat,

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
3.

Kegiatan

mendengarkan

(listening

activities),

sebagai

contoh

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.
4.

Kegiatan menulis (writing activities), seperti misalnya menulis cerita,
karangan, laporan, angket, menyalin.

5.

Kegiatan menggambar (drawing activities), misalnya: menggambar,
membuat grafik, peta, diagram.

6.

Kegiatan gerak (motor activities), yang termasuk di dalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain,
berkebun, beternak.

7.

Kegiatan

mental

(mental

activities),

sebagai

contoh

misalnya:

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat
hubungan, mengambil keputusan.
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8.

Kegiatan emosional (emosional activites), seperti misalnya: menaruh
minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang,
gugup.
Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran PKn melalui

penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media
diorama pada siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang adalah
aktivitas visual, emosional, motorik, mental, menulis, dan lisan.
2.1.5 Pembelajaran dan Hasil Belajar
Rifa‟i, dkk (2011:69) memaparkan bahwa hasil belajar merupakan
perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan
belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantug pada apa
yang dipelajari oleh peserta didik. Perumusan tujuan peserta didik itu merupakan
bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara
menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri peserta didik, yakni
pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri peserta didik setelah
menyelesaikan pengalaman belajar.
Penilaian hasil belajar sangat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai
dalam proses pembelajaran (Poerwanti, dkk 2008:1.25).
Bloom (dalam Poerwanti, dkk 2008:1.23) mengklasifikasikan kemampuan
hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu : (a) ranah kognitif; (b) ranah afektif; (c)
ranah psikomotorik. Penjelasan setiap ranah adalah sebagai berikut.
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1. Ranah kognitif
Dalam hubungannya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif
memegang tempat utama terutama dalam tujuan pengajaran SD, SMP,
SMA. Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yaitu aspek
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan kreasi.
(Rochmad 2012:2)
2. Ranah Afektif
Secara umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang
menunjuk ke arah

pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu

menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap
sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai
dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif
yaitu:
1) Menerima (Receiving), diharapkan siswa peka terhadap
eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali
dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan.
Kata-kata operasional yang digunakan antara lain: menanyakan,
memilih, mendeskripsikan, memberikan, mengikuti, menyebutkan.
2) Menjawab (Responding), siswa tidak hanya peka pada suatu
fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya
pada kemauan siswa untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa
ditugaskan. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain:
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menjawab,

membantu,

melakukan,

membaca,

melaporkan,

mendiskusikan, dan menceritakan.
3) Menilai (valuing), diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek,
fenomena atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Katakata

operasional

yang

digunakan

antara

lain;

melengkapi,

menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, memilih,
dan mengikuti.
4) Organisasi (organization), tingkat ini berhubungan dengan
menyatukan nilainilai yang berbeda, menyelesaikan/memecahkan
masalah, membentuk suatu sistem nilai. Kata-kata operasional yang
digunakan antara lain: mengubah, mengatur, menggabungkan,
membandingkan,

mempertahankan,

menggeneralisasikan,

dan

memodifikasikan.
3. Ranah Psikomotor
Berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari
yang sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan
memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kata operasional untuk
aspek psikomotor harus menunjuk pada aktualisasi kata-kata yang
dapat diamati, yang meliputi:
1) keterampilan otot atau gerak (muscular or motor skill);
mempertontonkan

gerak,

menunjukkan

menggerakkan, dan menampilkan.

hasil,

melompat,
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2) manipulasi materi atau objek (manipulations of materials or
objects);

mereparasi,

menyusun,

membersihkan,

menggeser,

memindahkan, dan membentuk.
3) koordinasi syaraf dan otot (neuromuscular coordination);
mengamati,

menerapkan,

menghubungkan,

menggandeng,

memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan.
Ketercapaian hasil belajar dapat diukur melalui standar nilai yang dapat
dibuat untuk pedoman menentukan keberhasilan hasil belajar siswa. Hasil belajar
siswa dapat dilihat dari nilai ketuntasan yang telah ditetapkan. Hasil belajar dalam
penelitian ini dilihat dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah
ditetapkan SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang yaitu 71. Menurut
Poerwanti, dkk (2008:6.16) nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan
proporsi dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah
dikontrakkan dalam pembelajaran. Biasanya, Depdiknas atau beberapa sekolah
sekolah telah menentukan batas minimal pada ranah kognitif peserta didik yang
telah menguasai kontrak kompetensi misalnya 71, sehingga disimpulkan dalam
kategori skala 5 sebagai berikut.
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Tabel 2.1
Contoh Kategori Nilai Ketuntasan
Hasil Penilaian

Tingkat Penguasaan
(%)

Nilai

Kualifikasi

90 ke atas

A

Sangat Memuaskan

80 – 89

B

Memuaskan

70 – 79

C

Cukup

60 – 69

D

Kurang

50 ke bawah

E

Sangat Kurang
(Poerwanti, 2008:6.18)

Sedangkan nilai ketuntasan ranah kognitif yang telah ditetapkan di SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang untuk mata pelajaran PKn adalah 71,
sehingga apabila dikategorikan akan menjadi sebagai berikut.
Tabel 2.2
Kategori Nilai Ketuntasan PKn Kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang
Hasil Penilaian

Tingkat Penguasaan
(%)

Nilai

Kualifikasi

90 – 100

A

Sangat Memuaskan

80 – 89

B

Memuaskan

70 – 79

C

Cukup

60 – 69

D

Kurang

50 ke bawah

E

Sangat Kurang
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Penilaian pada ranah afektif siswa diamati melalui lembar pengamatan
dengan kategori nilai ketuntasan hasil belajar siswa sebagai berikut.
Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Ranah Afektif

Hasil

Skor

Pencapaian

Kategori

22 ≤ skor ≤ 28

82%-100%

Sangat baik

16 ≤ skor < 22

63%-81%

Baik

12 ≤ skor < 16

44%-62%

Cukup

7 ≤ skor < 12

25%-43%

Kurang

pembelajaran

dapat

diklasifikasikan.

Uno

(2009:21)

mengklasifikasikan hasil pembelajaran menjadi tiga yaitu :
1. keefektifan (effectiveness)
keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian
isi belajar. Terdapat empat aspek penting yang dapat dipakai untuk
mempreskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu (1) kecermatan
penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan
“tingkat kesalahan”, (2) kecepatan unjuk kerja, (3) tingkat alih belajar,
dan (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari.
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2. efisiensi (efficiency)
efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan
dengan jumlah waktu yang dipakai si belajar dan atau jumlah biaya
pembelajaran yang digunakan.
3. daya tarik (appeal)
daya

tarik pembelajaran biasanya

diukur

dengan mengamati

kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran erat
sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas
pembelajaran

biasanya

akan

mempengaruhi

keduanya.

Itulah

sebabnya, pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak
terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri
atau bidang studi.
Penelitian ini difokuskan oleh peneliti pada hasil belajar siswa ke ranah
kognitif dengan instrumen tes evaluasi setiap akhir pembelajaran melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media
diorama pada siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.
2.1.6 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran
Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn)

merupakan

mata

pelajaran

yang

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
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yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.
Winataputra (2009:1.38) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn)

merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan

demokrasi yang bersifat multidimensional. Ia merupakan pendidikan nilai
demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik.
Namun, yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan
moral. Oleh karena itu, secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang
mengusung misi pendidikan nilai dan moral.
Menurut

Ruminiati

(2007:26)

mata

pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan
warganegara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau, dan sadar akan hak
dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi
bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta mampu mengikuti
kemajuan teknologi modern.
Berdasarkan pendapat beberapa di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang menitikberatkan
pada pendidikan nilai dan moral yang bertujuan menjadikan warga negara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
dan UUD 1945.
2.1.7 Hakikat PKn
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional terdapat mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”
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atau disingkat PPKn. Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-undang
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 secara hukum istilah tersebut sudah berubah
menjadi pendidikan kewaganegaraan. Oleh karena itu, nama mata pelajaran
tersebut di Sekolah Dasar berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn).
Wacana yang berkembang selama ini ada dua istilah yang perlu
dibedakan, yakni kewarganegara dan kewarganegaraan. Soemantri (dalam
Winataputra 2009:1.4) membahas istilah kewarganegara merupakan terjemahan
dari Civics yang merupakan mata pelajaran sosial dengan tujuan membina dan
mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Yaitu warga
negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik.
Istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status
formal warga negara dalam suatu negara, misalnya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang

Nomor

2

Tahun

1949

dan

peraturan

tentang

diri

kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi. Namun demikian, kedua
konsep

tersebut

kini

digunakan

untuk

kedua-duanya

dengan

istilah

kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship, yang
secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum dan
karakter warga negara. Sebagaimana digunakan dalam perundang-undangan
kewarganegaran

untuk

status

hukum

warga

negara,

dan

pendidikan

kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara
kurikuler.

31

2.1.8 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menerangkan bahwa tujuan mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang tercantum dalam standar isi
antara lain agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : (1) berpikir
secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2)
berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3)
berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan
bangsabangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.
Sehingga, untuk mencapai tujuan pembelajaran PKn tersebut, maka
diperlukan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Salah satu
strateginya adalah dapat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama pada siswa kelas V SD Negeri
Barukan 02 Kabupaten Semarang.
2.1.9 Pembelajaran PKn di SD
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun mengatur
standar kompetensi lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Dalam pengembangan KTSP, kepala sekolah beserta guru dan pihak-pihak yang
terlibat

dalam

pengembangan

KTSP

harus

memahami

dan

menelaah

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 ini secara seksama. Isi dari paket A adalah
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termasuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, yang
bertujuan membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama,
akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan
jasmani.
Berdasarkan tujuan kelompok mata pelajaran inilah disusun standar
kompetensi kelompok mata pelajaran. Standar kompetensi kelompok mata
pelajaran (SK-KMP) untuk satuan pendidikan dasar SD/MI/SDLB/Paket A yang
tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut.
1) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan.
2) Memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah.
3) Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah.
4) Memahami hidup tertib dan gotong royong.
5) Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis.
6) Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dan anti korupsi dalam
kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
7) Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun pusat.
8) Memahami makna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan
kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan, adat istiadat,
kebiasaan, dan menghargai keputusan bersama.
9) Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.
10) Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar
negeri.
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Cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian
dalam KTSP adalah bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan
status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan
patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender,
demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar
pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh
dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun, mulai Kelas I sampai dengan
Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi
lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran (Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan
Keterampilan, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan), muatan
lokal, dan pengembangan diri.
b.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKn pada Kelas I s.d. III
dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d.
VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

c. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
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d. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38
minggu
e. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana
tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan
menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara
keseluruhan.
Tabel 2.4
Alokasi Waktu
Komponen

Alokasi Waktu Kelas V

A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama

3

2. Pendidikan Kewarganegaraan

2

3. Bahasa Indonesia

5

4. Matematika

5

5. Ilmu Pengetahuan Alam

4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial

3

7. Seni Budaya dan
Keterampilan

4

8. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan

4

B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
Jumlah
*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

2
2*)
32
(Ruminiati : 2007)
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Peneliti dalam penelitian ini menerapkan pembelajaran PKn pada kelas V
SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang. Peneliti memfokuskan pada materi
Keputusan Bersama. Yaitu dari Standar Kompetensi 4. Menghargai keputusan
bersama dengan

Kompetensi Dasar 4.1 mengenal bentuk-bentuk keputusan

bersama dan 4.2 mematuhi keputusan bersama.
2.1.10 Karakteristik Siswa pada Kelas Tinggi
Mustaqim (2004:27) masa perkembangan anak akan terus berlangsung
secara berkesinambungan. Pengaruh lingkungan semakin kompleks dan pergaulan
sosial semakin berkembang, sehingga anak dapat mengalami masa transisi yang
menyulitkan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak:
1. Faktor bawaan (herediter). Merupakan suatu kondisi yang “terberi” sejak
lahir seperti potensi kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan atau
sifat yang diturunkan dari orang tua.
2. Faktor pengalaman (lingkungan). Merupakan suatu kondisi yang dialami
anak sepanjang kehidupannya baik di rumah, sekolah, maupun lngkungan
pergaulan di luar rumah. Setiap anak mengembangkan pola perilaku yang
unik sesuai dengan pengalamannya yang berbeda-beda dalam pemenuhan
dan pengembangan kebutuhannya.
Havighurst (dalam Rifa‟i, dkk 2012:28) setiap individu mempunyai tugas
perkembangan. Tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada saat
atau sekitar periode tertentu dari kehidupan individu. Usia anak sekolah dasar
pada

kelas

tinggi

termasuk

dalam

akhir

masa

kanak-kanak.

Tugas

perkembangannya adalah antara lain sebagai berikut : (1) belajar keterampilan
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fisik yang diperlukan untuk bermain; (2) belajar menyesuaikan diri dengan teman
sebaya; (3) mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita; (4)
mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkatan nilai; (5)
mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga.
Kohnstam (dalam Mustaqim 2004:18) akhir masa kanak-kanak atau masa
anak sekolah ini dengan masa intelektual, dengan ciri umum mereka lebih mudah
dididik daripada masa sebelumnya. Secara garis besar dibagi menjadi dua tahap :
1. Masa awal Sekolah Dasar (±6-9 tahun)
2. Masa kelas akhir Sekolah Dasar (±9-13 tahun)
Pada uraian ini peneliti memfokuskan pada pembahasan karakteristik yang
dimiliki oleh masa kelas akhir Sekolah Dasar atau pada kelas tinggi. Kohnstam
(dalam Mustaqim 2004 :19) karakteristik siswa pada kelas tinggi adalah sebagai
berikut: (1) mempunyai perhatian terhadap kehidupan praktis sehari-hari; (2) amat
realistis, ingin tahu, ingin belajar; (3) telah mempunyai minat terhadap hal-hal dan
mata pelajaran khusus; (4) membutuhkan bantuan guru atau orang tua; (5) senang
membentuk kelompok sebaya.
Hurlock (1999:146) karakteristik siswa pada kelas tinggi adalah sebagai
berikut: (1) usia menyulitkan, yaitu suatu masa ia lebih menuruti perintah temanteman sebayanya daripada orang tua atau anggota keluarga lain; (2) usia tidak
rapih, yaitu suatu masa anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam
penampilan dan berantakan; (3) usia bertengkar, yaitu suatu masa banyak terjadi
pertengkaran antar keluarga dan suasana rumah tidak menyenangkan bagi semua
anggota keluarga; (4) usia berkelompok, yaitu suatu masa perhatian pokok anak
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adalah dukungan dari teman-teman sebaya dan keanggotaan dalam kelompok; (5)
usia bermain, yaitu suatu masa luasnya minat anak pada kegiatan bermain dan
bukan karena banyaknya waktu untuk bermain.
Pengembangan penerapan pembelajaran PKn merupakan hal yang
dibutuhkan oleh peserta didik termasuk pada siswa usia kelas tinggi. Havighurst
(dalam Hurlock 1999: 10) bahwa salah satu tugas perkembangan usia akhir masa
kanak-kanak atau dalam hal ini kita sebut dengan usia kelas tinggi adalah
mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata dan tingkatan nilai. Hal
ini berkaitan dengan fokus pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
yang mata pelajarannya memang memfokuskan pada pembentukan nilai dan
moral pada peserta didik.
Pengembangan pembelajaran PKn melalui salah satu pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama merupakan salah satu
pengembangan pembelajaran yang cocok diterapkan pada usia kelas tinggi. Hal
ini dikarenakan pada usia kelas tinggi menurut Hurlock (1999:146) salah satunya
adalah usia berkelompok dan bermain. Pembelajaran kooperatif Course Review
Horay dengan media diorama merupakan pembelajaran dengan membagi siswa
dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok yang disajikan dengan
bermain “kuis”. Dari aktivitas berkelompok ini diterapkan karena anak berminat
luas dalam kegiatan-kegiatan seperti bermain dengan teman-teman dan ingin
menjadi bagian dari kelompoknya. Pengelompokan pada anak yang diarahkan
dengan benar, maka dapat berpengaruh terhadap penyesuaian diri dengan pola
perilaku, nilai-nilai, dan minat anggotanya sebagai anggota kelompok yang baik.
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2.1.11 Pembelajaran Kooperatif
Johnson, dkk (2010:4) pembelajaran kooperatif adalah proses belajar
mengajar yang melibatkan pengguanaan kelompok-kelompok kecil yang
memungkinkan siswa untuk bekerja secara bersama-sama di dalamya guna
memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu sama lain.
Jauhar (2011:52) pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk
pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Strategi belajar dengan
sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya
berbeda untuk menyelesaikan tugas dan saling bekerja sama serta saling
membantu memahami materi pelajaran.
Hamruni

(2012:121)

pembelajaran

kooperatif

merupakan

strategi

pembelajaran yang menerapkan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara
empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik,
jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen) dan sistem penilaian
dilakukan terhadap kelompok.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama tim dengan latar
belakang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Hamdani (2011:31) pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilanketerampilan khusus agar siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam
kelompoknya, menjadi pendengar yang baik, dan diberi lembar kegiatan berisi
pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja
kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. Ciri-ciri
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pembelajaran kooperatif adalah: (1) setiap anggota memiliki peran; (2) terjadi
hubungan interaksi langsung diantara siswa; (3) setiap anggota kelompok
bertanggung jawab atas cara belajarnya juga teman-teman sekelompoknya; (4)
guru

membantu

mengembangkan

keterampilan-keterampilan

interpersonal

kelompok; (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.
Deutsch, dkk (dalam Johnson, dkk 2010:5) dalam situasi pembelajaran
kooperatif, ada interdepedensi, saling ktergantungan, positif di antara pencapaian
tujuan para siswa, siswa memandang bahwa mereka bisa mencapai tujuan
pembelajaran mereka jika dan hanya siswa lain di dalam kelompok pembelajarn
tersebut juga berhasil meraih tujuan mereka.
Johnson, dkk (2010:8) agar kerja kooperatif dapat berjalan dengan baik,
guru harus menyusun secara eksplisit lima komponen esensial yang terdapat di
dalam masing-masing pelajaran, yaitu :
1. Interdependensi positif.
Merupakan komponen paling penting, interdepedensi positif akan dapat
terstruktur dengan baik apabila setiap anggota kelompok memandang
bahwa mereka terhubung satu sama lain, sehingga seseorang tidak akan
bisa berhasil kecuali jika semua orang berhasil.
2. Interaksi yang mendorong
Saat guru berhasil membangun interdepedensi positif, maka mereka perlu
melanjutkannya dengan memaksimalkan kesempatan bagi sisw auntuk
saling mendorong satu sama lain untuk mencapai sukses dengan saling
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membantu, mendukung, dan menghargai usaha satu sama lain untuk
belajar.
3. Tanggung jawab individual
Tujuan dari kelompok pembelajaran kooperatif adalah agar masingmasing anggota kelompok menjadi seorang individu yang lebih kuat.
Tanggung jawab individu akan lahir ketika kinerja dari masing-masing
anggota kelompok dinilai dan hasil penilaia tersebut dikembalikan kepada
individu atau kelompok yang bersangkutan.
4. Skill interpersonal dan kelompok kecil
Dalam

kelompok

pembelajaran

kooperatif

siswa

dituntut

untuk

mempelajari tugas akademik dan juga skill interpersonal dan kelompok
kecil yang dibutuhkan agar dapat berfungsi sebagai bagian dari sebuah
kerja tim.
5. Pemrosesan kelompok
Pemrosesan kelompok terjadi ketika anggota kelompok berdiskusi
mengenai seberapa baik mereka telah mencapai tujuan masing-masing
dan seberapa baik mereka telah memelihara hubungan kerja yang efektif.
Keahlian

yang

sesungguhnya

dalam

menggunakan

pembelajaran

kooperatif akan diperoleh dengan mempelajari bagaimana menyusun
kelima komponen esensial ini menjadi berbagai macam kegiatan
pengajaran. Kerja sama dapat mendorong pembelajaran. Bekerja sama
teman memberi kesempatan untuk bimbingan dan pendukungan atas
pengetahuan anak.
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Penelitian ini menggunakan alternatif pemecahan masalah melalui salah
satu model pembelajaran kooperatif Course Review Horay. Huda (2013:229)
memaparkan bahwa Course Review Horay merupakan salah satu model
pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan
menyenangkan, karena setiap siswa atau kelompok yang dapat menjawab soal
dengan benar diwajibkan berteriak “horee!!” atau yel-yel lainnya yang disukai.
Langkah-langkah

pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran

kooperatif Course Review Horay adalah sebagai berikut.
1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan
tanya jawab.
3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.
4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan
nomor yang ditentukan guru.
5. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau
kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
6. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda
check list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel
lainnya.
7. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak
“horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
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8. Guru memberikan reward

pada kelompok yang memperoleh nilai

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.
Model pembelajaran Course Review Horay memiliki beberapa kelebihan
yang menjadikan alasan peneliti untuk menjadikan model tersebut dalam alternatif
tindakan. Menurut Shoimin (2014:55) kelebihan model pembelajaran ini yaitu: (1)
strukturnya yang menarik dapat mendorong siswa terlibat di dalamnya; (2) model
yang tidak monoton, karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak
menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran
berlangsung menyenangkan; (4) kemampuan kerja sama siswa yang semakin
terlatih.
Meskipun demikian, menurut Huda (2013:231) model ini juga memiliki
kekurangan yaitu: (1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif; (2) adanya
peluang untuk curang; (3) beresiko mengganggu kelas lain.
2.1.12 Penerapan Course Review Horay di Kelas
Dalam penelitian ini, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama pada pembelajaran PKn adalah :
1. Guru

membuka

pembelajaran

dengan

mengucapkan

salam

dan

pengondisian siswa untuk mengikuti proses belajar.
2. Guru menyiapkan media diorama dan sumber belajar.
3. Guru menyajikan materi sesuai topik melalui media diorama.
4. Guru melakukan tanya jawab materi kepada siswa melalui Lembar Kerja
Siswa (LKS).
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5. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yang terdiri dari 3-5
orang.
6. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan
nomor yang ditentukan guru.
7. Pembacaan soal oleh guru dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau
kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
8. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check
list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel
lainnya.
9. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak
“horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
10. Guru memberikan reward

pada kelompok yang memperoleh nilai

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.
2.1.13 Media Pembelajaran
Media adalah saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin,
yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti
perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan
(a receiver). (Indriana, 2011:13)
Hernawan, dkk (2008:11.18) media pembelajaran adalah sarana untuk
menyalurkan pesan atau informasi dari guru ke siswa atau sebaliknya.
Menurut Sudjana (2011:2) fungsi penggunaan media dalam proses
pembelajaran adalah : (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian sehingga
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motivasi belajar siswa tumbuh; (2) bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya
untuk dipahami; (3) tujuan pengajaran akan lebih mudah dikuasai; (4) strategi
pembelajaran yang bervariasi; (5) aktivitas belajar siswa menjadi lebih banyak.
Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2010:72) langkah yang dapat
ditempuh guru dalam mengajar yang mempergunakan media yaitu : (1)
merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media; (2) persiapan guru
dengan cara memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna
mencapai tujuan; (3) persiapan kelas, yaitu peserta didik dan kelas dipersiapkan
sebelum pelajaran dengan bermedia dimulai. Guru harus dapat memotivasi
mereka agar dapat menilai, menganalisis, menghayati pelajaran dengan
menggunakan media

pengajaran;

(4)

langkah penyajian pelajaran dan

pemanfaatan media. Media diperankan guru untuk membantu tugasnya
menjelaskan bahan pelajaran; (5) langkah kegiatan belajar siswa. Pemafaatan
media oleh siswa sendiri dengan mempraktekknnya atau oleh guru langsung baik
di kelas atau di luar kelas; (6) langkah evaluasi pengajaran. Sampai sejauh mana
tujuan pengajaran tercapai sekaligus dapat dinilai sejauh mana penggunaan media
sebagai alat bantu penunjang keberhasilan proses belajar siswa.
Media pembelajaran mempunyai jenis bermacam-macam. Sudjana
(2011:3) jenis media pembelajaran adalah :
1. Media grafis, sering juga disebut media dua dimensi yaitu media yang
mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti gambar, foto,
grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain.
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2. Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model atau tiruan tiga dimensional
dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil,
terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet dibawa ke dalam kelas dan
dipelajari siswa dalam bentuk aslinya. Seperti model padat (solid model),
model penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lainlain.
3. Media proyeksi, seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP dan lainlain.
4. Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran, misalnya dapat belajar
di lingkungan sosial, alam, maupun buatan.
Penggunaan media tersebut di atas tidak dilihat atau dinilai dari segi
kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya
dalam membantu mempertinggi proses pengajaran. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam memilih media pembelajaran : (1) ketepatannya dengan tujuan
pembelajaran; (2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran; (3) kemudahan
memperoleh media; (4) keterampilan guru dalam menggunakannya; (5) tersedia
waktu untuk menggunakannya; (6) sesuai dengan taraf berfikir siswa.
Penelitian ini menggunakan salah satu dari jenis media, yaitu media tiga
dimensi berupa media diorama sebagai alternatif pemecahan masalah. Menurut
Sudjana (2011:170) diorama adalah sebuah pemandangan tiga dimensi mini
bertujuan menggambarkan pemandangan sebenarnya. Diorama biasanya terdiri
dari bentuk-bentuk sosok atau objek-objek ditempatkan di pentas yang berlatar
belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajian.
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Sanaky (2013:133) diorama adalah suatu skenario dalam tiga dimensi
untuk memeragakan suatu keadaan dalam ukuran kecil. Dalam skenario itu
terdapat benda-benda berukuran kecil pula.
Kelebihan media diorama yang digunakan oleh guru dalam proses belajar
adalah: (1) dapat dibuat dengan bahan yang murah dan mudah didapat; (2) dapat
dipakai berulang-ulang; (3) dapat melukiskan bentuk keadaan sebenarnya; (4)
dan dapat memperlihatkan bagian dari sesuatu yang sukar dilihat; (5) mampu
mentransfer pemahaman atau informasi lebih cepat terhadap suatu masalah
dibanding hanya menggunakan tulisan; (6) penerapan media diorama ini juga
dapat melatih siswa belajar kreatif;

(7) meningkatkan keterampilan berpikir

siswa; (8) media diorama berperan menciptakan minat belajar peserta didik.
Beberapa kelebihan media diorama di atas adalah salah satu faktor yang
mendorong peneliti untuk menjadikan media tersebut dalam alternatif tindakan.
Akan tetapi, media diorama juga memilki kekurangan, yaitu: (1) tidak
semua siswa dapat berpikir kreatif; (2) dalam pembuatan diorama memerlukan
keterampilan khusus.
Peneliti dalam penelitian ini memfokuskan menggunakan salah satu jenis
media pembelajaran tiga dimensi yaitu diorama. Diorama yang digunakan dalam
penelitian merupakan media yang dirancang sendiri oleh peneliti. Bahan dasarnya
adalah kertas yellowboard. Desain media diorama ditambah dengan tutup yang
dapat memudahkan pengguna membawanya. Sebab ukuran media cukup besar
yaitu dengan panjang 70 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Objek diorama
adalah tokoh cerita. Tokoh dalam diorama juga dirancang dapat bergerak ke
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kanan, kiri, maju, atau mundur menggunakan magnet dan latar belakang yang
berwarna serta bertema sesuai materi ajar, sehingga lebih menarik minat siswa.
Diorama digunakan peneliti untuk mementaskan cerita mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan materi ajar yang difokuskan. Cerita dalam materi
pembelajaran pada penelitian ini adalah mengenai Keputusan Bersama. Yaitu dari
Standar Kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama dengan

Kompetensi

Dasar 4.1 mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dan 4.2 mematuhi
keputusan bersama. Kemudian setelah bercerita dengan media diorama, guru dan
siswa bersama-sama menganalisa cerita dan kaitannya terhadap materi ajar.
2.1.14 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran Kooperatif Course
Review Horay dengan Media Diorama
Proses belajar yang terjadi tidak terlepas dari teori-teori belajar yang
mendasari. Teori belajar yang mendasari penelitian menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama ini adalah :
1. Teori belajar Ausubel
Wintaputra,dkk (2008:3.24) David Ausubel banyak mencurahkan
perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa
melalui proses belajar bermakna (meaningful learning) dan belajar verbal
yang expository learning. Inti teori Ausubel tentang belajar adalah belajar
bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses untuk mengaitkan
informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dala kognitif
sesorang.
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Mikarsa, dkk (2007:6.27) Dalam menerapkan teori Ausubel dalam
pembelajaran, guru dianjurkan untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi
awal siswa. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa ada satu faktor yang
sangat mempengaruhi belajar, yaitu pengetahuan yang telah diterima
siswa. Pandangan Ausubel ini diharapkan menjadi kerangka berpikir
dalam menerapkan teori tersebut dalam belajar disamping memahami
konsep dan prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan yaitu adanya
pengaturan awal, adanya proses diferensiasi progresif, rekonsiliasi
integratif, dan belajar subordinat.
2. Teori belajar Piaget
Wintaputra,dkk (2008:3.36) Jean Piaget adalah seorang ahli biologi
dan psikolog yang mempunyai kontribusi besar dalam pemahaman
terhadap perkembangan intelektual anak. Melalui penelitian yang ekstensif
akhirnya secara detail Piaget dapat menggambarkan teori proses
perkembangan intelektual yang terjadi pada anak mulai dari bayi sampai
remaja.
Piaget (dalam Mikarsa 2007 : 6.9) membagi tahap pekembangan
kognitif (kecerdasan) anak ke dalam empat tahap yaitu :
1. Tahap sensorimotor yang terjadi dari lahir atau usia 0 sampai usia dua
tahun. Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan
motorik mereka. Pada awal periode ini anak tidak memmpunyai
konsepsi tentang objek-objek secara permanen. Pada usia 18-24 bulan
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barulah kemampua anak untuk mengenal objek secara permanen mulai
muncul secara bertahap dan permanen.
2. Tahap praoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi
pada usia 2-7 tahun. Perkembangan ini bermula pada saat anak telah
memahami objek-objek secara sempurna. Artinya anak sudah
mempunyai kesadaran akan eksistensi suatu benda yang ada atau biasa
ada walaupun benda tersebut sudah tidak dilihat atau didengarnya lagi.
Perolehan kesadaran akan eksistensi suatu benda terjadi karena ia
sudah memiliki kapasitas kognitif baru yang disebut representation
atau mental representation (gambaran mental). Dalam tahap ini selain
mendapat kapasitas-kapasitas baru, anak juga mulai memiliki
kemampuan berbahasa (mulai menggunakan kata-kata yang tepat
mengekspresikan kalimat-kalimat pendek yang logis).
3. Tahap konkret operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi
pada usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini anak sudah mulai melakukan
operasi, mulai dapat berpikir rasional. Namun kemampuan berpikir
intuitifnya seperti pada masa praoperasional tidak hilang sampai anak
memasuki masa remaja. Pada periode ini anak mulai memperoleh
tambahan kemampuan yang disebut satuan langkah berpikir, yang
berfungsi untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan
peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri sehingga ia mampu
mengambil keputusan secara logis. Operasi-operasi dalam periode ini
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terikat pada pengalaman perorangan yang bersifat konkret dan bukan
operasi formal.
4. Tahap formal operasi, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada
usia 11-15 tahun. Tahap formal operasi ini dapat dikatakan terjadi pada
anak yang mulai beranjak remaja. Pada tahap ini anak dapat
menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang
lebih kompleks. Dalam hal ini anak telah memliki kemampuan
mengkoordinasikan secara simultan ataupun berurutan penggunaan
kapasitas atau kemampuan kognitifnya, yaitu kapasitas menggunakan
hipotesis dan prinsip-prinsip abstrak.
3. Teori belajar Gagne
Winataputra, dkk (2008:3.30) Robert Gagne adalah seorang ahli
psikologi pendidikan yang memperkenalkan model memproses
informasi, yaitu suatu model penyimpanan informasi yang terjadi pada
manusia. Menurut Gagne, belajar bukan merupakan proses yang
tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan
dan perkembangan tingkah laku, yang merupakan hasil dari efek
komulatif belajar.
Proses kognitif dalam belajar terjadi melalui sembilan tahap proses
kognitif yang kemudian dikelompokkan dalam tiga fase belajar, yaitu
fase persiapan, fase perolehan, dan perbuatan, serta fase alih belajar.
Selanjutnya, dari setiap fase belajar ini dikembangkan sembilan
peristiwa (aktivitas) pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas
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pembelajaran, yaitu pemberian perhatian, menjelaskan tuja pada siswa,
merangsang ingatan, menyajikan materi perangsang, memberi
bimbingan belajar dan menampilkan kemampuan, memberi umpan
balik, menilai kemampuan, dan meningkatkan retensi dan transfer.
Tabel 2.5
Peristiwa pembelajaran yang mendukung setiap fase belajar (Gagne dan M.
Driscoll dalam Woolfolk;1993 dalam Winataputra,dkk 2008:3.33)

Perhatian
Pengharapan
Membangkitkan ingatan
Persepsi seleksi

1. Memberi perhatian
2. Menjelaskan tujuan belajar pada
siswa
3. Merangsang ingatan
4. Menyajikan materi perangsang

Penyimpanan dalam memori
jangka panjang

5. Memberi bimbingan belajar

Respons

6. Menampilkan kemampuan
7. Memberi umpan balik

Reinforcement
Retrival

8. Menilai kemampuan
9. Meningkatkan retensi dan transfer
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2.1.15 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay
dengan Media Diorama
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Course Review Horay
dengan media diorama pada pembelajaran PKn dalam penelitian ini adalah :
1. Guru

membuka

pembelajaran

dengan

mengucapkan

salam

dan

pengondisian siswa untuk mengikuti proses belajar.
2. Guru menyiapkan media diorama dan sumber belajar.
3. Guru menyajikan materi sesuai topik melalui media diorama.
4. Guru melakukan tanya jawab materi kepada siswa melalui Lembar Kerja
Siswa (LKS).
5. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yang terdiri dari 3-5
orang.
6. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan
nomor yang ditentukan guru.
7. Pembacaan soal oleh guru dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau
kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
8. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check
list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel
lainnya.
9. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak
“horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
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10. Guru memberikan reward

pada kelompok yang memperoleh nilai

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.

3.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan
dengan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay

dengan media

diorama dalam meningkatkan pembelajaran.
Susilowati, 2014, dengan judul “Penerapan Metode Course Review Horay
(CRH) dengan Media Benda Konkret dalam Peningkatan Pembelajaran
Matematika pada Siswa Kelas V SDN Tanjungmeru Tahun Ajaran 2014/2015”.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) penerapan metode Course Review Horay
(CRH) dengan media benda konkret yang dilaksanakan sesuai dengan langkahlangkah yang tepat dalam peningkatan pembelajaran Matematika siswa kelas V
SDN Tanjungmeru tahun ajaran 2014/2015 pada materi sifat-sifat bangun ruang
yaitu: (a) pendahuluan, (b) penyampaian, (c) pembentukan kelompok, (d)
pembuatan kotak atau kartu, (e) pembacaan soal, (f) perayaan keberhasilan, (g)
penutup. 2) penerapan metodeCourse Review Horay (CRH) dengan media benda
konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang sifat-sifat bangun
ruang pada siswa kelas VSDN Tanjungmeru tahun ajaran 2014/2015. Peningkatan
pembelajaran terjadi baik pada proses belajar maupun hasil belajar.
Anggraeni, 2011, dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS
melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay pada Siswa
Kelas IV SD Negeri Sekaran 01 Semarang (Inproving Social Instructional Quality
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By Cooperative Model, Course Review Horay Type At Fourth) SDN Sekaran 01
Semarang”. Dengan adanya perbaikan pembelajaran, keterampilan guru dalam
pembelajaran mengalami peningkatan. Pembelajaran lebih berpusat pada siswa
dan guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan dinamisator dalam
pembelajaran. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami
penigkatan setiap siklus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran IPS mengalami peningkatan.
Hendratno,

2013,

dengan

judul

“Penggunaan

Media

Diorama

untuk Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi pada Siswa Sekolah
Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran
menulis karangan narasi dengan menggunakan media diorama sebagai
sumber belajar sangat membantu siswa dalam pembelajaran menulis karangan
narasi. Karena nilai yang diperoleh siswa dalam menulis mengalami peningkatan
yang signifikan pada tiap siklusnya. Peningkatan nilai dalam menulis karangan
narasi ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan media diorama sebagai
sumber belajar keterampilan siswa menjadi sangat baik. Hal tersebut dapat
ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengerjakan tes yang diberikan.
Kurniawan, 2012, dengan judul “Penerapan Metode Course Review Horay
(CRH) dan Media Video untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Persiapan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman materi persiapan proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia dengan menggunakan metode Course Review Horay (CRH) dan media
video pada siswa kelas V SD Negeri III Bubakan tahun pelajaran 2011/2012.
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Course Review
Horay (CRH) dan media video dapat meningkatkan pemahaman materi Persiapan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri III
Bubakan Tahun Pelajaran 2011/2012.
Darmawati, 2011, dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah
dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII.1 SMP Negeri 2 Pekanbaru Tahun
Pelajaran 2011/2012”. Berdasakan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review
Horay (CRH) dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar siswa kelas
VIII.1 SMP Negeri 2 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat
pada sikap ilmiah, hasil belajar, dan ketuntasan siswa mengalami peningkatan
setiap siklus.
Pandansari, 2012 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Diorama
Terhadap Kreativitas Menggambar Busana Pesta Siswa Kelas XI di SMK Karya
Rini Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 16.084 (16%) kreativitas
menggambar busana pesta siswa kelas XI SMK Karya Rini dipengaruhi oleh
media diorama.
Rizki, 2014, dengan judul “Pemanfaatan Media Diorama Beraudio pada
Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Kelas 5 Sekolah Dasar Sumokembangsri II di
Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media diorama dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes yang
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dilakukan di lapangan terdapat hasil yang signifikan antarakelas kontrol dan kelas
eksperimen dapat dibuktikan dengan hasil belajar siswa setelah diberikan
perlakuan

dengan

menggunakan

media

Diorama

Proklamasi

KemerdekaanIndonesia. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hasil yang
signifikan kelas eksperimen memiliki rata-rata lebih baik daripada kelas kontrol.
Liliana, 2013, dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Course
Review Horay Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Model Pembelajaran Course Review
Horay Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X
SMAN 1 Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan adalah
metode eksperimen semu (Quasy Eksperiment). Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas X yang berjumlah 80 orang yaitu kelas XA dan XD SMAN 1 Teluk
Keramat Kabupaten Sambas tahun ajaran 2012/2013. Kelas XA ini berjumlah 40
orang

siswa

dijadikan

kelas

eksperimen

dan

diberikan

model

pembelajaran Course Review Horay, sedangkan kelas XD berjumlah 40 orang
siswa dijadikan kelas kontrol dan diberikan pembelajaran konvensional. Hasil
penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa
antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.
Faslikhah, 2012, dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Course
Review Horay untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada
Pembelajaran IPS Kelas VIII F SMP N 1 Pengasih Kulon Progo”. Hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Course Review
Horay dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran IPS
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kelas VIII F SMP Negeri 1 Pengasih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
peningkatan persentase hasil observasi motivasi belajar pada setiap siklus.
Hermawan, 2014, dengan judul “Pengaruh Model Kooperatif Tipe Course
Review Horay (CRH) Terhadap Hasil Belajar IPA”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh model kooperatif tipe Course Review Horay
(CRH) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Se-Gugus R.A Kartini
Kemusu Boyolali tahun ajaran 2012/2013.. Pada penelitian ini terdapat perbedaan
hasil belajar IPA pada siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe Course
Review Horay (CRH) dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung
(Direct Instruction. Simpulan penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada siswa
yang diajar dengan model kooperatif tipe Course Review Horay (CRH) lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung (Direct
Instruction).
Dengan demikian data dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan
peneliti sebagai pendukung untuk menguatkan hipotesis dan menguatkan temuantemuan yang sudah ada.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah
pada penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay peneliti
selain menggunakan reward verbal, juga menggunakan reward non verbal berupa
pin penghargaan dan stiker motivasi yang cukup menarik antusias siswa bersaing
dalam kuis. Selain itu, media diorama dirancang sendiri oleh peneliti dari kertas
yellowboard. Desain media diorama ditambah dengan tutup yang dapat
memudahkan pengguna membawanya. Sebab ukuran media cukup besar yaitu
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dengan panjang 70 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Tokoh dalam diorama juga
dirancang dapat bergerak ke kanan, kiri, maju, atau mundur menggunakan magnet
dan latar belakang yang berwarna serta bertema sesuai materi ajar.
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3.3

KERANGKA BERPIKIR

KONDISI AWAL
1. Keterampilan guru
a. Guru dalam menerapkan strategi pembelajaran kurang inovatif
b. Guru belum memanfaatkan media dan sumber belajar secara efektif dan efisien.
c. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru.
d. Guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran.
2. Aktivitas siswa
a. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran.
b. Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran.
c. Pembelajaran belum menunjukkan suasana menyenangkan dan menantang
3. Hasil belajar siswa
60 % atau 10 dari 17 siswa belum mencapai KKM (KKM 71)

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF COURSE REVIEW HORAY DENGAN
MEDIA DIORAMA
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1.Guru membuka pelajaran.
2.Guru menyiapkan media diorama dan bahan ajar.
3.Guru menyajikan materi dengan media diorama.
4.Guru membagi Lembar Kerja Siswa dan dikerjakan siswa
lalu membahasnya bersama-sama.
5.Guru membagi kelompok, 3-5 orang.
6.Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu
atau kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut
kemudian diisi dengan nomor yang ditentukan guru.
7.Pembacaan soal oleh guru dan jawaban siswa ditulis di
dalam kartu atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal
yang telah diberikan tadi.
8.Untuk pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa
memberi tanda check list (√) dan langsung berteriak “horee!!”
atau menyanyikan yel-yel lainnya.
9.Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang
banyak berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel lainnya.
10. Guru

memberikan

memperoleh

nilai

reward

tertinggi

memperoleh “horee!!”.

atau

pada kelompok
yang

paling

yang
sering

KONDISI AKHIR
Kualitas pembelajaran
PKn meningkat ditandai
dengan
Keterampilan
Guru, Aktivitas Siswa,
dan
Hasil
Belajar
meningkat
dengan
perolehan nilai di atas
KKM yaitu 71.
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Penggunaan model pembelajaran Course Review Horay dengan media
diorama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) pada siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 JENIS PENELITIAN
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Arikunto
(2009:2) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan
di kelas. Dikarenakan terdapat tiga kata yang membentuk pengertian tersebut,
maka terdapat tiga pengertian yang dapat diterangkan, yaitu :
1. Penelitian, merujuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan
menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data
atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang
menarik minat dan penting bagi peneliti.
2. Tindakan, merujuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan
dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus
kegiatan untuk siswa.
3. Kelas, dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas tetapi dalam
pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam
bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas
adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima
pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
Terdapat empat tahap yang harus dilakukan dalam PTK (Arikunto 2009 :
16) yang meliputi : 1) perencanaan (planning); 2) pelaksanaan tindakan (acting);
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3) observasi (observing); 4) refleksi (relecting). Berikut adalah bagan prosedur
PTK:

(Arikunto, 2009 : 16)
Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian Tidakan Kelas
3.1.1 Perencanaan
Peneliti pada penelitian ini berkolaborasi dengan guru kelas V SD Negeri
Barukan 02 Kabupaten Semarang. Sebelum pelaksanaan siklus I sampai III,
peneliti sudah berkoordinasi dengan guru kolaborator mengenai pelaksanaan PTK
dilaksanakan III siklus, masing-masing siklus satu kali pertemuan menggunakan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
Menurut Arikunto (2009 : 17) pada tahap ini peneliti menentukan fokus
peristiwa yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian
membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta
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yang terjadi selama tindakan berlangsung. Langkah-langkah perencanaan dalam
penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut.
Pelaksanaan penelitian ini melalui tahap perencanaan sebagai berikut.
1.

Menelaah materi pembelajaran PKn dan menelaah indikatornya bersama tim
kolaborasi
Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan

skenario pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif

Course Review Horay dengan media diorama.
2.

Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam
pembelajaran

3.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa

4.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, keterampilan
guru, dan catatan lapangan.

3.1.2 Pelaksanaan
Tahap kedua dari penelitian adalah pelaksanaan yang merupakan
implementasi atau penerapan isi rancangan yang mengenai tindakan di kelas
(Arikunto, 2009:18). Pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga
siklus dengan satu pertemuan tiap siklusnya. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan
sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan pada
perencananaan tindakan yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama.
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3.1.3 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat
(Arikunto 2009:19). Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru
pengamat untuk

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam

pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran kooperatif Course Review
Horay dengan media diorama.
3.1.4 Refleksi
Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan
dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, serta
kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa 2011:71). Kegiatan
refleksi dilaksanakan oleh guru dan observer untuk mengkaji proses pembelajaran
yag meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran kooperatif Course Review
Horay

dengan media diorama. Melalui refleksi, peneliti dapat mengetahui

kekurangan dan hambatan dalam penelitian sehingga dapat memperbaikinya pada
pelaksanaan siklus berikutnya.

3.2

PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN

3.2.1

Siklus Pertama

3.2.1.1 Perencanaan
Siklus pertama dilaksanakan satu kali pertemuan, dengan melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi sebagai berikut.
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Adapun perencanaan meliputi:
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn kelas V semester II dengan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
2. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa diorama.
3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa dan catatan lapangan selama pembelajaran melalui model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran yang telah dibuat. Pertemuan pada siklus I menggunakan KD 4.1
Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dengan materi pokok pengertian
keputusan bersama.
3.2.1.3 Observasi
Peneliti melaksanakan tindakan, anggoa peneliti sebagai kolaborator
melakukan

pengamatan

terhadap

situasi

yang

terjadi

selama

kegiatan

pembelajaran berlangsung, mencatat perilaku atau kejadian pada keadaan
sebenarnya, dan dilakukan selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai
kegiatan akhir. Hal-hal yang perlu diamati dan dicatat dalam lembar observasi
dan catatan lapangan adalah:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay
kegiatan awal, inti, akhir.

dengan media diorama, mencakup
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2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun
kelompok.
3. Kesesuaian antara rencana dan implementasi tindakan.
3.2.1.4 Refleksi
Peneliti melakukan kegiatan dalam tahap refleksi sebagai berikut.
1.

Mengevaluasi proses pembelajaran meliputi keterampilan guru dan
aktivitas siswa serta hasil belajar peserta didik.

2.

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I.

3.

Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I

4.

Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II.

3.2.2 Siklus kedua
3.2.2.1 Perencanaan
Perencanaan pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang
terjadi pada siklus I. Adapun perencanaan sebagai berikut.
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn kelas V semester II dengan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama
yang dibuat dengan memperbaiki kekurangan pada siklus I.
2. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa diorama.
3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas
siswa dan catatan lapangan selama pembelajaran melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
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3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran yang telah dibuat. Pertemuan pada siklus II menggunakan KD 4.1
Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama dengan materi pokok bentuk-bentuk
keputusan bersama.
3.2.2.3 Observasi
Peneliti melaksanakan tindakan, anggoa peneliti sebagai kolaborator
melakukan

pengamatan

terhadap

situasi

yang

terjadi

selama

kegiatan

pembelajaran berlangsung, mencatat perilaku atau kejadian pada keadaan
sebenarnya, dan dilakukan selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai
kegiatan akhir. Hal-hal yang perlu diamati dan dicatat dalam lembar observasi
dan catatan lapangan adalah:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay

dengan media diorama, mencakup

kegiatan awal, inti, akhir.
2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun
kelompok.
3. Kesesuaian antara rencana dan implementasi tindakan.
3.2.2.4 Refleksi
Peneliti melakukan kegiatan dalam tahap refleksi sebagai berikut.
1. Mengevaluasi proses pembelajaran meliputi keterampilan guru dan
aktivitas siswa serta hasil belajar peserta didik
2. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II
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3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II
4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III.
3.2.3 Siklus Ketiga
3.2.3.1 Perencanaan
Perencanaan pada siklus III dilakukan untuk memperbaiki kekurangan
yang terjadi pada siklus II. Adapaun perencanaan sebagai berikut.
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn kelas V semester II dengan
model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama
yang dibuat dengan memperbaiki kekurangan pada siklus II.
2. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa diorama.
3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas
siswa dan catatan lapangan selama pembelajaran melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran yang telah dibuat. Pertemuan pada siklus I menggunakan KD 4.2
Mematuhi keputusan bersama dengan materi pokok mematuhi keputusan
bersama.
3.2.3.3 Observasi
Peneliti melaksanakan tindakan, anggota peneliti sebagai kolaborator
melakukan

pengamatan

terhadap

situasi

yang

terjadi

selama

kegiatan

pembelajaran berlangsung, mencatat perilaku atau kejadian pada keadaan
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sebenarnya, dan dilakukan selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai
kegiatan akhir. Hal-hal yang perlu diamati dan dicatat dalam lembar observasi
dan catatan lapangan adalah:
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay

dengan media diorama, mencakup

kegiatan awal, inti, akhir.
2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran, baik secara individu maupun
kelompok.
3. Kesesuaian antara rencana dan implementasi tindakan.
3.2.3.4 Refleksi
Setelah data observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi kegiatan
yang disesuaikan pada catatan lapangan pada siklus III. Kegiatan ini dilakukan
secara kolaborasi oleh peneliti dengan observer atau pengamat untuk mengetahui
kekurangan dan kelebihan dari target yang diharapkan dan faktor-faktor lain yang
menyebabkan kesulitan siswa dan guru.
Setelah pelaksanaan siklus I sampai siklus III, langkah selanjutnya yaitu
membuat laporan hasil pengamatan dan mengolah data yang diperoleh pada saat
pelaksanaan tindakan dan hasil observasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan
dievaluasi. Apabila hasil penelitian pada siklus III telah memenuhi indikator
keberhasilan yang ditetapkan peneliti, maka penelitian dihentikan.
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3.3 SUBJEK PENELITIAN
Peneliti menetapkan SD Negeri Barukan 02 sebagai lokasi dalam
penelitian. Yaitu dengan berbagai pertimbangan, antara lain sebagai berikut : (1)
Sekolah Dasar ini menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dalam pembelajarannya, karena tidak semua Sekolah Dasar di Indonesia
menerapkan kurikulum ini. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 15
dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah
kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan
pendidikan; (2) SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang termasuk salah satu
SD yang masih jarang diterapkannya jenis penelitian Penelitian Tindakan Kelas;
(3) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat masalah urgen dalam
pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar siswa seperti kurangnya variasi
pembelajaran, beberapa siswa mengalami keterlambatan akademik, nilai tidak
tuntas KKM dan siswa tidak naik kelas. Sehingga peneliti ingin meningkatkan
kualitas pembelajarannya; (4) Peneliti ingin memberikan manfaat bagi siswa,
guru, dan sekolah dalam rangka proses perbaikan kualitas pendidikan sekolah.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri
Barukan 02 Kabupaten Semarang, dengan jumlah siswa laki-laki 10 dan
perempuan sebanyak 7 siswa. Pemilihan subjek penelitian dapat difokuskan pada
siswa yang melakukan banyak kesalahan pada hasil tes dan mempertimbangkan
kemudahan subjek dalam berkomunikasi dengan peneliti (Sukajati, 2008: 57-58).
Berdasarkan refleksi awal peneliti bersama kolaborator, maka pada
variabel aktivitas siswa peneliti memfokuskan subjek penelitian pada 6 siswa

71

yang mempunyai nilai rata-rata tes di bawah KKM (71) akibat dari aktivitas
belajar yang kurang. Selain itu, mempertimbangkan kemudahan observer dalam
melaksanakan observasi aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Meskipun
demikian, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi tetap melibatkan seluruh siswa
kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dala pembelajaran PKn ini dilaksanakan
di SD Ngeri Barukan 02 Kabupaten Semarang.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

PKn

pembelajaran kooperatif Course Review Horay

melalui

model

dengan media

diorama.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay
diorama.

dengan media
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Jenis Data
3.6.1.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto
2008:1.3). Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa kelas V setelah
dilakukan pelaksanaan tindakan pada pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.6.1.2 Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kategori atau atribut
(Herrhyanto 2008:1.3). Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan
keterampilan guru, aktivitas siswa, catatan lapangan, serta dokumentasi berupa
foto maupun video selama proses pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.6.2 Sumber Data
3.6.2.1 Guru
Sumber data guru diperoleh dari hasil lembar observasi keterampilan guru
selama pelaksanaan siklus dan catatan lapangan dalam pembelajaran PKn
menggunakan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay

dengan

media diorama.
3.6.2.2 Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil lembar observasi aktivitas siswa
dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematik selama pelaksanaan siklus
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penelitian dalam pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama.
3.6.2.3 Data Dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes sebelum maupun
setelah dilaksanakn tindakan. Selain itu, proses kegiatan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay

dengan

media diorama dapat dilihat melalui foto dan video yang diambil selama
pelaksanaan tindakan.
3.6.2.4 Catatan Lapangan
Sumber data catatan lapangan berupa data keterampilan guru dan aktivitas
siswa diperoleh dari catatan hasil selama pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.6.2.5 Lembar Observasi
Sumber data ini diperoleh dari hasil pengamatan selama proses
pembelajaran.
3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Sukmadinata (2013:151) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian tindakan tidak hanya satu, tetapi menggunakan multi teknik atau multi
instrumen. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan:
3.6.3.1 Teknik Tes
Menurut Poerwanti, dkk (2008:1.5) tes merupakan seperangkat tugas yang
harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik
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untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi
yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Teknik tes
dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa.
Untuk teknik tes alat pengumpulan data berupa lembar kerja kelompok dan tes
evaluasi individu. Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan
kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan pembelajaran
pada setiap akhir pertemuan pembelajaran dari siklus I sampai siklus III.
3.6.3.2 Teknik Non Tes
3.6.3.2.1 Observasi
Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan
berbagai teknik untuk merekam aau memberi kode pada apa yang diamati
(Poerwanti, dkk 2008:3.22). Teknik observasi di dalam penelitian ini berisi
catatan yang menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa melalui
lembar observasi dalam pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran
kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
3.6.3.2.2 Catatan Lapangan
Catatan lapangan merupakan sumber informasi yang penting agar mudah
mencatat dan mengamati apa yang terjadi di dalam kelas, sifatnya ringkas dan
teratur (Poerwanti, dkk 2008:3.24). Dalam penelitian ini catatan lapangan berasal
dari catatan selama proses pembelajaran berupa data keterampilan guru dan
aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama.
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3.6.3.2.3 Dokumentasi
Sugiyono (2010:329) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
berkaitan dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa
berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen bernetuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan
lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, patung,
film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik
pengumpulan data yang lain.
Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang
diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa
daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Foto dan video juga digunakan
peneliti sebagai dokumentasi untuk menggambarkan proses kegiatan selama
pelaksanaan pembelajaran berlangsung.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.7.1 Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang diperoleh
dengan menentukan skor yang diperoleh siswa, rerata kelas, dan presentase
ketuntasan belajar klasikal.
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1) Menentukan Skor yang Diperoleh Siswa
Penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100. Poerwanti
(2008:6.3) menyebutkan cara penskoran terhadap tes sebagai berikut.
𝐵

Skor = 𝑆𝑡 x 100
Keterangan :
B = banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = skor teoritis
2) Menghitung Nilai Rata-rata Kelas
Untuk menghitung nilai rata-rata kelas, Aqib (2014:40) menjelaskan cara
perhitungan sebagai berikut.
𝛴𝑥

x = 𝛴𝑁

Keterangan:
x

= nilai rata-rata

∑x = jumlah semua nilai siswa
ΣN = jumlah siswa
3) Menghitung median menggunakan rumus sebagai berikut (Herrhyanto 2008:
4.21).

𝑛
−𝐹
𝑀𝑒 = 𝐵𝑏 + 𝑝 2
𝑓𝑚
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Keterangan :
Bb

: batas bawah kelas median

p

: panjang kelas

F

: frekuensi kumulatif sebelum kelas median

fm

: frekuensi median

4) Menghitung modus menggunakan rumus sebagai berikut (Herrhyanto 2008 :
4.19).
𝑏1

Mo =Bb + p ( 𝑏1+𝑏2 )
Keterangan :
Bb

: batas bawah kelas modus

p

: panjang kelas

b1

: frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus

b2

: frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus

5) Menghitung Presentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal
Penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase untuk
menentukan persentase ketuntasan siswa. Persentase tersebut dapai dihitung
dengan rumus sebagai berikut (Aqib, 2014:41).
p=

𝛴𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟
𝛴𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

x 100%

Keterangan :
Σsiswa yang tuntas belajar

: Jumlah siswa yang tuntas belajar

Σsiswa

: Jumlah siswa
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Berikut adalah kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam % (Aqib,
2014:41):
Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa
Tingkat Keberhasilan (%)

Arti

> 80%

Sangat tinggi

60 – 79%

Tinggi

40 – 59%

Sedang

20 – 39%

Rendah

< 20%

Sangat rendah

3.7.2 Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, observasi
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn, dan catatan lapangan dianalisis dengan
deskriptif kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan proses koding
untuk memperoleh kesimpulan.
(Rusman:2011) observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn kriteria penilaian sebagai berikut.

Nilai 4 Jika semua indikator / item tampak

Nilai 3 Jika hanya 3 indikator/ item yang tampak
Nilai 2 Jika hanya 2 indikator/ item yang tampak
Nilai 1 Jika hanya 1 indikator/ item yang tampak
Nilai 0 Jika tidak ada indikator/ item yang tampak
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Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) untuk menghitung skor pengamatan
terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan perhitungan sebagai
berikut.
n=(T–R)+1

Keterangan :
n = Banyaknya data
T = Skor tertinggi
R = Skor terendah
Rumus yang digunakan menurut Herrhyanto (2008:5.3) sebagai berikut.
1

1

4

4

a.

Letak K1 = ( + ) untuk data ganjil atau K1 = ( + 2) untuk n genap

b.

Letak K2 = 4 ( + ) untuk data genap maupun data ganjil

c.

Letak K3 = 4 (n + 1) untuk data ganjil atau K3 = 4 (

d.

Letak K4 = skor maksimal

2

3

1

+ 2) untuk data genap

Nilai yang diperoleh dari lembar observasi kemudian dikonversikan
dengan tabel ketuntasan data kualitatif sebagai berikut.
Tabel 3.2
Ketuntasan Data Kualitatif
Rentang Skor

Kategori

K3 ≤ Skor ≤ T

Sangat Baik

K2 ≤ Skor < K3

Baik
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K1 ≤ Skor < K2

Cukup

R ≤ Skor < K1

Kurang

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, klasifikasi tingkatan nilai
untuk keterampilan guru dan aktivitas siswa adalah sebagai berikut.
1) Keterampilan Guru
Nilai yang diperoleh dikonversikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3.3
Nilai Keterampilan Guru
Skor

Pencapaian

Kategori

33 ≤ skor ≤ 40

82%-100%

Sangat baik

25 ≤ skor < 33

63%-81%

Baik

17 ≤ skor < 25

44%-62%

Cukup

10 ≤ skor < 17

25%-43%

Kurang

2) Aktivitas Siswa
Penilaian observasi aktivitas siswa tersebut dikonversikan dalam tabel sebagai
berikut.
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Tabel 3.4
Nilai Aktivitas Siswa
Skor

Pencapaian

Kategori

22 ≤ skor ≤ 28

82%-100%

Sangat baik

16 ≤ skor < 22

63%-81%

Baik

12 ≤ skor < 16

44%-62%

Cukup

7 ≤ skor < 12

25%-43%

Kurang

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan
media diorama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas V SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang dengan indikator sebagai berikut.
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama
dapat

meningkat,

sekurang-kurangnya

mencapai

kriteria

baik

berdasarkan skor yang diperoleh (25 ≤ skor < 33).
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif Course Review Horay dengan media diorama
dapat

meningkat,

sekurang-kurangnya

mencapai

berdasarkan skor yang diperoleh (16 ≤ skor 22).

kriteria

baik
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3. Sebanyak ≥75% siswa kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten
Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar 71 dalam
pembelajaran PKn melalui penerapan model pembelajaran kooperatif
Course Review Horay dengan media diorama.
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BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan hasil belajar pembelajaran PKn melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif course review horay dengan media diorama pada siswa kelas V SD
Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay dengan
media diorama dapat meningkatkan keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan
oleh peningkatan skor keterampilan guru pada setiap siklusnya. Perolehan skor
keterampilan guru pada siklus I sebesar 22 dengan kriteria cukup, siklus II
sebesar 30 dengan kriteria baik, dan siklus III sebesar 35 dengan kriteria sangat
baik.
2. Penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay dengan
media diorama dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan oleh
peningkatan skor aktivitas siswa pada setiap siklusnya. Perolehan skor aktivitas
siswa pada siklus I sebesar 13,8 dengan kriteria cukup, siklus II sebesar 15,9
dengan kriteria cukup, dan siklus III sebesar 20,8 dengan kriteria baik.
3. Penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay dengan
media diorama dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan
dengan peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal pada setiap
siklusnya. Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 52,94 %,
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siklus II sebesar 64,7 %, siklus III sebesar 100%. Perolehan skor pada siklus III
telah memenuhi indikator keberhasilan hasil belajar siswa yaitu ≥75% siswa
mengalami ketuntasan belajar.

5.2 SARAN
1. Guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran kooperatif course review
horay dengan media diorama pada pembelajaran PKn. Karena dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Agar
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan mudah tercapai maka sebaiknya
dalam pelaksanaan pembelajaran PKn melalui model pembelajaran kooperatif
course review horay dengan media diorama dipersiapkan dengan perencanaan
yang matang dan maksimal. Seperti perencanaan konsep materi, tugas-tugas
untuk siswa, dan bimbingan intensif.
2. Sebaiknya guru juga menerapkan model pembelajaran kooperatif course
review horay dengan media diorama pada mata pelajaran yang lain. Karena
dapat meningkatkan keaktifan siswa, melatih bekerja sama kelompok, melatih
analisa berfikir, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan
maupun menantang.
3. Pada saat pembelajaran sebaiknya tercipta suatu kondisi adanya kelompok
belajar yang saling bekerja sama, fokus siswa yang meningkat terhadap
pembelajaran atau meminimalisasi kegaduhan di kelas, tanggung jawab siswa,
bimbingan guru yang intensif, dan guru sebagai fasilitator.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Judul : “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay Dengan Media Diorama
Pada Siswa Kelas V SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang ”
No.

1.

Variabel

Indikator

Sumber

Alat/

Data

Instrumen

Keterampilan guru

1. Melaksanakan pra

1. Guru

1. Lembar

dalam pembelajaran

pembelajaran

2. Foto

observasi

PKn melalui model

2. Membuka pembelajaran

3. Video

2. Catatan

pembelajaran

3. Menyajikan materi

4. Catatan

lapangan

kooperatif Course

4. Menggunakan media

lapangan

Review Horay

diorama dalam

dengan Media

pembelajaran

Diorama

5. Menyajikan soal
6. Membimbing siswa
dalam mengerjakan LKS
7. Mengorganisir
kelompok
8. Menerapkan model
pembelajaran kooperatif
Course Review Horay
9. Melaksanakan evaluasi
pembelajaran
10. Melaksanakan kegiatan
tindak lanjut

2.

Aktivitas siswa

1. Keaktifan siswa

1. Siswa

1. Lembar

dalam pembelajaran

mengikuti pembelajaran

2. Foto

observasi

PKn melalui model

2. Sikap siswa dalam

3. Video

2. Catatan

pembelajaran

pembelajaran

4. Catatan

lapangan

kooperatif Course

3. Memperhatikan guru

lapangan
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Review Horay

saat menyajikan materi

dengan Media

4. Keaktifan siswa dalam

Diorama

kegiatan berkelompok
5. Kemampuan siswa
menjawab pertanyaan guru
6. Kemampuan siswa
mengerjakan tugas
kelompok/ individu
7. Kemampuan
menyimpulkan kegiatan
pembelajaran

3.

Hasil belajar siswa

1. Menjelaskan pengertian

1. Siswa

dalam pembelajaran

keputusan

2. Foto

PKn melalui model

2. Menjelaskan pengertian

pembelajaran

keputusan bersama

kooperatif Course

3. Memberi contoh

Review Horay

keputusan sendiri

dengan Media

4. Memberi contoh

Diorama

keputusan bersama
5. Menggali hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam
menetapkan keputusan
bersama
6. Menguraikan bentukbentuk keputusan bersama
7. Menjelaskan pengertian
musyawarah mufakat
8. Menjelaskan pengertian
voting
9. Menganalisa contoh
musyawarah mufakat

Tes tertulis
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10. Menganalisa contoh
voting
11. Membuat contoh hasil
musyawarah mufakat
12. Mempraktekkan
bentuk-bentuk keputusan
bersama
13. Memberi contoh cara
mematuhi keputusan
bersama
14. Menjelaskan manfaat
mematuhi keputusan
bersama
15. Menjelaskan akibat jika
tidak mematuhi keputusan
bersama
16. Membuat hukuman
untuk contoh perilaku tidak
terpuji
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF COURSE REVIEW HORAY DENGAN MEDIA DIORAMA
SIKLUS ....
Nama Sekolah

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Kelas/Semester

: V / II

Materi

: .....................................

Hari/tanggal

: .....................................

PETUNJUK
a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru
b. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan
c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan
indikator pengamatan
d. Kriteria penilaian sebagai berikut :
Nilai 4 Jika semua indikator / item tampak
Nilai 3 Jika hanya 3 indikator/ item yang tampak
Nilai 2 Jika hanya 2 indikator/ item yang tampak
Nilai 1 Jika hanya 1 indikator/ item yang tampak
Nilai 0 Jika tidak ada indikator/ item yang tampak

(Rusman : 2011)

No.
1.

2.

Indikator
Melaksanakan pra
pembelajaran
(keterampilan
membuka
pelajaran)
Membuka
pembelajaran
(Keterampilan
membuka

Deskriptor
1.
2.
3.
4.

Mengatur tempat duduk siswa
Mempersiapkan media
Memimpin berdo‟a
Melakukan presensi

1. Melakukan apersepsi
2. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
3. Menciptakan rasa ingin tahu

Check
(√)

Skor
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3.

pelajaran,
keterampilan
variasi)
Menyajikan
materi
(Keterampilan
menjelaskan)

4.

Menggunakan
media diorama
dalam
pembelajaran
(keterampilan
variasi)

5.

Menyajikan soal
(Keterampilan
guru dalam
bertanya)

6.

Membimbing
siswa dalam
mengerjakan LKS
(keterampilan
mengajar
kelompok kecil )

siswa
4. Dikaitkan dengan materi
1. Bahan belajar disajikan sesuai
dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP.
2. Kejelasan dalam menjelaskan
bahan belajar (materi).
3. Kejelasan dalam memberikan
contoh.
4. Memiliki wawasan yang luas
dalam menyampaikan bahan
belajar.
1. Penggunaan media dapat
menciptakan suasana
pembelajaran yang
menyenangkan.
2. Media yang digunakan sesuai
dengan materi pembelajaran.
3. Penggunaan media dapat
menciptakan keaktifan siswa.
4. Media yang digunakan efektif
dan efisien.
1. Menggunakan keterampilan
bertanya lanjut.
2. Pertanyaan yang diberikan sesuai
dengan masalah yang
dibicarakan.
3. Pemberian waktu berpikir untuk
bertanya dan menjawab.
4. Pendistribusian pertanyaan secara
merata untuk siswa melalui LKS
(Lembar Kerja Siswa)
1. Memantau siswa mengerjakan
LKS
2. Membantu siswa yang mengalami
kesulitan memahami LKS
3. Memberi teguran pada siswa yang
gaduh.
4. Membahas LKS bersama siswa
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7.

8.

Mengorganisir
kelompok
(keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil.)
Menerapkan
model
pembelajaran
kooperatif
Course Review
Horay
(Keterampilan
menggunakan
variasi)

9.

Melaksanakan
evaluasi
pembelajaran
(Keterampilan
menutup kegiatan
pembelajaran)

10.

Melaksanakan
kegiatan tindak
lanjut
(keterampilan
menutup
pelajaran)

1. Memberi pengarahan yang jelas.
2. Membagi siswa secara heterogen.
3. Menetapkan jumlah siswa dalam
satu kelompok.
4. Membimbing siswa dalam diskusi
kelompok.
1. Siswa membuat kartu atau kotak
untuk menulis jawaban.
2. Siswa berdiskusi jawaban atas
soal dari guru.
3. Pertanyaan yang dijawab benar
siswa berteriak “horee” atau yelyel lainnya.
4. Ketepatan dalam penggunaan
alokasi waktu keseluruhan
pembelajaran yaitu 2x35 menit.
1. Memberi kesempatan untuk
bertanya dan menjawab
pertanyaan.
2. Memberikan kesimpulan kegiatan
pembelajaran.
3. Memberi penguatan
4. Memberikan evaluasi lisan dan
tulisan.
1. Memberikan tugas kepada siswa
baik secara individu maupun
kelompok.
2. Menginformasikan materi/ bahan
belajar yang akan dipelajari
berikutnya.
3. Memberikan penghargaan/
reward kepada siswa terbaik
selama mengikuti pembelajaran
4. Memberikan motivasi untuk
selalu rajin belajar.
Total Skor
Kategori
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Skala Penilaian
Skor

Pencapaian

Kategori

33 ≤ skor ≤ 40

82%-100%

Sangat baik

25 ≤ skor < 33

63%-81%

Baik

17 ≤ skor < 25

44%-62%

Cukup

10 ≤ skor < 17

25%-43%

Kurang

Barukan, ...................2015
Peneliti

Kolaborator

Erma Mustika

Margini, S.Pd

NIM. 1401411275

NIP. 196010281984052001
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIFITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN
PKN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF COURSE
REVIEW HORAY DENGAN MEDIA DIORAMA

Nama Sekolah

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Kelas/Semester

: V/II

Hari/tanggal

: .............................

PETUNJUK
1. Bacalah dengan cermat indikator aktifitas siswa.
2. Dalam melakukan penilaian mangacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
3. Berilah tanda check (√) pada pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai
dengan indikator pengamatan
4. Kriteria penilaian sebagai berikut :
Nilai 4 Jika semua indikator / item tampak
Nilai 3 Jika hanya 3 indikator/ item yang tampak
Nilai 2 Jika hanya 2 indikator/ item yang tampak
Nilai 1 Jika hanya 1 indikator/ item yang tampak
Nilai 0 Jika tidak ada indikator/ item yang tampak

(Rusman : 2011)

No.
1.

Indikator

Deskriptor

Keaktifan siswa
mengikuti
pembelajaran
(Aktivitas
visual)

1. Siswa tampak siap menerima
pelajaran.
2. Memperhatikan
dengan
baik
penjelasan guru.
3. Antusias mengikuti pembelajaran.
4. Siswa melakukan semua instruksi
dari guru.

Check
(√)

Skor
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2.

Sikap
siswa
dalam
pembelajaran
(Aktivitas
emosional)

3.

Memperhatikan
guru
saat
menyajikan
materi (aktivitas
motorik,
mental,
menulis)

4.

Keaktifan siswa
dalam kegiatan
berkelompok
(Aktivitas lisan,
mental)
Kemampuan
siswa menjawab
pertanyaan guru
(Aktivitas lisan,
mental)

5.

1. Menghormati/ sopan terhadap guru.
2. Menghargai dan sopan terhadap
siswa lain.
3. Tidak menimbulkan kegaduhan yang
tidak perlu saat pembelajaran.
4. Mematuhi perintah guru dengan
tanggung jawab.
1. Siswa
memperhatikan
dengan
sungguh-sungguh materi dari guru
dan mencatat poin penting.
2. Siswa
mencermati
materi
pembelajaran yang disampaikan
melalui media yang ditampilkan.
3. Memberikan
komentar
atau
pertanyaan
pada
saat
guru
menjelaskan.
4. Tidak
membuat
gaduh
dan
mengganggu konsentrasi teman yang
lain.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

6.

Kemampuan
siswa
mengerjakan
tugas
kelompok/
individu

1.
2.
3.

1. Aktif dalam kerja kelompok.
Dapat bekerja sama dalam kelompok.
Menampilkan hasil kerja kelompok.
Memberikan
pendapat
dalam
kelompok.
Menjawab pertanyaan guru dengan
benar.
Menjawab pertanyaan guru dengan
alasan yang tepat.
Menjawab dengan bahasa yang
mudah dipahami.
Menjawab dengan tegas dan penuh
keyakinan.
Mengerjakan semua tugas yang
diberikan guru.
Mengerjakan tugas dengan sungguhsungguh.
Melakukan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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7.

(aktivitas lisan,
mental,
menulis)
Kemampuan
menyimpulkan
kegiatan
pembelajaran
(aktivitas
mental,lisan)

4. Menyelesaikan semua tugas yang
diberikan tepat waktu.
1. Menyimpulkan dengan kalimat yang
benar.
2. Menyimpulkan dengan sistematis
(sesuai
urutan
kegiatan
pembelajaran).
3. Kesimpulan relevan dengan materi
pembelajaran.
4. Menyimpulkan dengan tegas dan
tidak ragu-ragu.

Skala Pencapaian
Skor

Pencapaian

Kategori

22 ≤ skor ≤ 28

82%-100%

Sangat baik

16 ≤ skor < 22

63%-81%

Baik

12 ≤ skor < 16

44%-62%

Cukup

7 ≤ skor < 12

25%-43%

Kurang
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LEMBAR PENILAIAN HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
PADA PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF COURSE REVIEW HORAY DENGAN MEDIA DIORAMA
SIKLUS ....

No.

Nama Siswa

Skor Tiap Indikator
1

2

3

4

5

6

Jumlah Skor
7

Rata-rata skor siswa
Total rata-rata skor
siswa
Kriteria

Barukan, ....................... 2015
Peneliti

Kolaborator

Erma Mustika

Margini, S.Pd

NIM. 1401411275

NIP. 196010281984052001
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CATATAN LAPANGAN
SELAMA PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERTATIF COURSE REVIEW HORAY DENGAN MEDIA DIORAMA
Siklus .............

Ruang Kelas : V
Hari/Tanggal :
Pukul

:

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan

proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif course review horay
dengan media diorama pada pembelajaran PKn !
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Barukan, ....................... 2015
Peneliti

Kolaborator

Erma Mustika

Margini, S.Pd

NIM. 1401411275

NIP. 196010281984052001
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu

: 2 jp x 35 menit

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama
B. KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama
C. INDIKATOR
4.1.1 Menjelaskan pengertian keputusan
4.1.2 Menjelaskan pengertian keputusan bersama
4.1.3 Memberi contoh keputusan sendiri
4.1.4 Memberi contoh keputusan bersama
4.1.5 Menggali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan
keputusan

bersama

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.

Melalui penjelasan, gambar, dan contoh siswa dapat menjelaskan
pengertian

2.

keputusan

Melalui mencermati penjelasan materi dengan media diorama siswa
dapat menjelaskan pengertian keputusan bersama

3.

Melalui penugasan siswa dapat memberi contoh keputusan sendiri

4.

Melalui penugasan siswa dapat memberi contoh keputusan bersama

5.

Melalui menelaah informasi dari bacaan siswa mampu menggali hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam menetapkan keputusan bersama

Karakter yang diharapkan :
- Tanggung jawab
- Kerja sama
- Toleransi
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- Percaya diri
E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pengertian keputusan
2. Pengertian keputusan bersama
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan keputusan bersama
F. MODEL DAN METODE
Model
: Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay
Metode
: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, penugasan.
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

1. Guru

memberikan

salam

dan

10 menit

mengajak berdoa (religius).
2. Mengecek kehadiran peserta didik
3. Guru

membuka

pembelajaran dengan melakukan
apersepsi
4. Guru

menyampaikan

pembelajaran

pada

tujuan
pertemuan

tersebut dan ruang lingkup materi
yang

akan

dipelajari,

yaitu

mengenai
Inti

1.

Siswa

mengamati

gambar

mengenai sekelompok orang yang
sedang berdiskusi (elaborasi)
2. Siswa

mengidentifikasi

gambar

mengenai sekelompok orang yang
sedang berdiskusi (elaborasi)
3. Guru membimbing siswa menggali
informasi

melalui

gambar

45 menit
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sekelompok orang yang sedang
berdiskusi (ekplorasi)
4. Guru mengaitkan materi pengertian
keputusan melalui gambar dan
penjelasan (ekplorasi)
5. Guru menjelaskan materi mengenai
keputusan bersama melalui cerita
yang

disajikan

dengan

media

diorama (ekplorasi)
6. Siswa mengerjakan Lembar Kerja
Siswa (LKS) (elaborasi)
7. Guru bersama siswa membahas
LKS

yang

telah

dikerjakan

(konfirmasi)
8. Guru membagi siswa ke dalam
kelompok yang beranggotakan 3-5
orang secara heterogen
9. Siswa diminta membuat kartu atau
kotak sesuai dengan kebutuhan.
Kartu atau kotak tersebut kemudian
diisi

dengan

nomor

yang

ditentukan guru. (elaborasi)
10. Setelah

pembacaan

soal

dan

jawaban siswa ditulis di dalam
kartu atau kotak, guru dan siswa
mendiskusikan soal yang telah
diberikan tadi. (elaborasi)
11. Guru bersama siswa membahas
soal

dan

jawaban

yang

telah

diberikan (konfirmasi)
12. Untuk pertanyaan yang dijawab

173

dengan benar, siswa memberi tanda
check

list

(√)

berteriak

dan

langsung

“horee!!”

atau

menyanyikan yel-yel lainnya.
13. Nilai siswa dihitung dari jawaban
yang benar dan yang banyak
berteriak

“horee!!”

atau

menyanyikan yel-yel lainnya.

Penutup

1. Bertanya jawab tentang materi
yang telah dipelajari.
2. Guru

bersama-sama

siswa

membuat kesimpulan / rangkuman
hasil belajar.
3. Memberikan tes evaluasi
4. Guru memberikan reward

pada

kelompok yang memperoleh nilai
tertinggi atau yang paling sering
memperoleh “horee!!” dan siswa
aktif selama pembelajaran.
5. Berdo‟a
6. Motivasi siswa.
7. Salam penutup.
H. SUMBER DAN MEDIA
 Sumber belajar :
- Buku pegangan guru
- Buku siswa
 Media :
-

Gambar sekelompok siswa yang sedang berdiskusi
Diorama sekelompok siswa yang sedang berdiskusi

15 menit
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LAMPIRAN MATERI
KEPUTUSAN BERSAMA
A. PENGERTIAN KEPUTUSAN
Setiap hari anak-anak mengambil suatu keputusan. Ketika bangun tidur,
ketika akan membeli makanan, ketika akan belajar, ketika melakukan segala
kegiatan, anak-anak selalu mengambil keputusan.
Ketika bangun tidur, anak-anak sudah mengambil keputusan. Keputusan
itu tentunya berkaitan dengan situasi yang ada. Ketika bangun pagi dalam keadaan
masih pagi, tentunya akan berbeda dengan ketika bangun kesiangan.
Ketika bangun tidur dalam keadaan masih pagi, biasanya ada dua
keputusan, tidur kembali atau segera bangun? Ketika segera bangun masih ada
pilihan lain, langsung mandi atau membersihkan kamar tidur dahulu?
Ketika bangun agak kesiangan, maka segera mengambil keputusan yang
cepat. Biasanya begitu bangun, dilanjutkan ke kamar mandi. Setelah itu memakai
baju seragam sekolah, kemudian sarapan dan segera berangkat ke sekolah.
Pernahkah kamu mengalami dua hal di atas? Kamu bangun pagi sekali atau
bangun kesiangan? Kamu tentunya bisa membedakan jika bangun masih pagi
dibandingkan dengan bangun yang kesiangan.
Ketika istirahat, kamu pergi ke kantin sekolah karena lapar. Sampai di
kantin kamu bingung karena ada banyak pilihan, ada bakso, ada pangsit, ada soto
ayam, ada bermacam-macam kue, dan lain-lain. Di sinilah kamu mengambil
keputusan untuk memilih makanan itu. Sebelum mengambil suatu keputusan,
biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mengapa harus membeli
bakso? Mengapa harus membeli soto? Atau mengapa hanya membeli kue saja?
Sebagai seorang pelajar, kamu juga belajar untuk mengambil keputusan.
Saat kamu akan memutuskan membeli suatu benda yang telah lama kamu
inginkan, tentu kamu akan mempertimbangkan apakah kamu benar-benar
membutuhkan
barang tersebut ataukah uangnya sebaiknya kamu gunakan untuk kebutuhan
sekolah yang lebih penting.
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Dari gambaran di atas, sudahkah kamu memahami yang dimaksud dengan
keputusan? Tahukah kamu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan
pada pilihan-pilhan. Pilihan yang diambil oleh seseorang itulah yang disebut
dengan keputusan.
Keputusan yang kamu buat di atas adalah keputusan yang sifatnya pribadi.
Keputusan pribadi adalah keputusan yang dilakukan perorangan. Keputusan
dalam kegiatan setelah bangun tidur, keputusan memilih makanan, keputusan
ketika belajar. Semua itu merupakan hak individu, dan setiap orang mempunyai
keputusan yang berbeda-beda.
B. PENGERTIAN KEPUTUSAN BERSAMA
Selain keputusan yang sifatnya perorangan, ada pula keputusan yang
sifatnya bersama. Keputusan bersama ini dilakukan atas kesepakatan bersama.
Misalnya, ketika sekolahmu akan melaksanakan perkemahan, ketika akan
rekreasi, ketika akan melakukan kunjungan belajar, semua diputuskan bersama.
Keputusan bersama

merupakan keputusan

yang diambil melalui

musyawarah, bijaksana, bermanfaat bagi semua dan tidak memihak kelompok
tertentu.
Keputusan bersama lebih rumit dibandingkan dengan keputusan pribadi.
Keputusan bersama melibatkan banyak orang. Bahkan tidak jarang terjadi
perbedaan pendapat. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar
keputusan bersama itu membuahkan hasil tanpa meninggalkan masalah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah antara lain sebagai
berikut :
1. Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain.
2. Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil keputusan.
3. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
4. Menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran.
5. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
6. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik.
7. Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Cerita di bawah ini dapat disajikan dengan media diorama
Yuk, kita simak cerita di bawah ini !
Kelas 5 SD Merdeka akan mengadakan rekreasi. Ibu guru memberi saran agar mereka
melakukan musyawarah dalam memutuskan kegiatan rekreasi tersebut. Dafa sebagai ketua
kelas memimpin jalannya musyawarah ibu guru mengawasi jalannya musyawarah.
“Teman-teman, siang ini kita akan bermusyawarah, membicarakan tempat rekreasi
yang akan kita kunjungi ,” demikian Dafa membuka rapat.
“Sebaiknya kita ke Bali. Kita „kan belum tahu Bali.” Usul Ami.
“Saya tidak setuju !” kata Dina.
“Memangnya kamu ingin kemana?” tanya Dafa.
“Bagaimana kalau kita pergi ke TMII? Di sana kita bisa rekreasi sambil belajar. Kita
bisa melihat berbagai rumah adat dan budaya yang ada di Indonesia.”
“Ada usul lain lagi tidak?” tanya Dafa.
“Bagaimana kalau kita ke pantai?” usul Ali.
“Nah, sekarang ada tiga usulan, ke Bali, TMII, atau ke pantai. Siapa mau usul lagi?”
kata Dafa.
“Teman-teman, menentukan objek wisata memang harus dipertimbangkan. Diantara
tiga usulan itu yang terbaik bagi kita adalah TMII. Di sana kita bisa belajar sambil rekreasi.
Perjalanan ke TMII juga tidak terlalu jauh. Kalu kita ke Bali, selain jauh juga memerlukan
biaya yang besar.” Kata Lisa.
“Terima kasih Lisa, usulmu bagus,” kata Dafa.
“Rasanya usul Lisa dapat diterima. Kita ke TMII saja,” kata Rama.
“Saya juga setuju!” kata Ruli.
“Bagaimana teman-teman yang lain?” tanya Dafa.
“Setuju!” jawab teman-teman yang lain.
“Bagaimana menurut Ami dan Ali?” tanya Agus.
“Jika itu sudah menjadi keputusan bersama, saya juga setuju,” kata Ami.
“Saya juga setuju,” kata Ali.
“Baiklah, kesimpulannya adalah liburan semester ini kita akan pergi ke TMII,” kata
Dafa.
Dalam melakukan musyawarah, para peserta musyawarah harus mengutamakan
kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri atau kelompoknya. Dengan jalan
musyawarah, semua pendapat dan kemauan dapat dibicarakan bersama. Dalam musyawarah
setiap orang mempunyai hak yang sama. Peserta musyawarah harus saling menghormati,
meskipun diantara mereka ada perbedaan pendapat.

Buatlah daftar isian mengenai kegiatan yang diputuskan
secara pribadi dan kegiatan yang diputuskan secara
bersama!
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Tabel Keputusan

No.

Keputusan Sendiri

Keputusan Bersama
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Nama Sekolah
Materi Pokok
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi

No.
1.

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I
: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang
: Keputusan Bersama
: PKn
: V(Lima) / II (Dua)
: 2 x 35 menit
: 4. Menghargai keputusan bersama

Kompetensi Dasar

Materi

4.1 Mengenal bentuk- 1. Pengertian keputusan
bentuk keputusan bersama 2. Pengertian keputusan
bersama
3. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam
menetapkan keputusan
bersama

Indikator
4.1.1 Menjelaskan pengertian
keputusan
4.1.2 Menjelaskan pengertian
keputusan bersama
4.1.3 Memberi contoh
keputusan sendiri
4.1.4 Memberi contoh
keputusan bersama
4.1.5 Menggali hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam
menetapkan keputusan
bersama

Ranah

Bentuk

Nomor

Kognitif

Soal

Soal

C2

Pilihan
ganda

1.2.3.4.5.6.
7,.8.9,10

C2
C2
C2
C3
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Nama Sekolah

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Materi Pokok

: Keputusan Bersama

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: V/ II

Hari/ Tanggal

:

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama
Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling
tepat !
1. Pilihan yang diambil oleh seseorang disebut....
a. Keputusan
b. Peraturan
c. Program
d. Musyawarah
2. Keputusan di sekolah tertuang dalam ….
a. Tata tertib
b. Undang-Undang
c. Musyawarah
d. Ketetapan sekolah
3. Keputusan bersama dilakukan secara ….
a. Musyawarah mufakat
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b. Sepihak
c. Sendiri
d. Perorangan saja

4. Sebelum mengambil sebuah keputusan, sebaiknya kita perlu....
a. mendapat pengaruh dari teman
b. mempertimbangkan akibat keputusan kita
c. mendengarkan nasihat orang tua
d. mendengarkan saran dari guru
5. Keputusan yang diambil dalam keputusan bersama harus ….
a. Berlaku untuk kelompok tertentu
b. Berpihak pada pemimpin rapat
c. Berguna bagi kepentingan bersama
d. Menyenangkan salah satu pihak
6. Contoh hasil keputusan bersama adalah ….
a. Melaksanakan perkemahan bersama
b. Mengatur jadwal belajar
c. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung
d. Membeli makanan di kantin
7. Contoh hasil keputusan sendiri….
a. Melaksanakan perkemahan bersama
b. Mengadakan kunjungan belajar bersama teman kelas lima
c. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung
d. Mengadakan pertandingan sepakbola
8. Sikap apabila pendapat kita ditolak dalam rapat adalah ….
a. Menolak hasil rapat yang sudah disepakati
b. Menerima karena ada usulan yang lebih baik
c. Keluar dari rapat karena usul tidak diterima
d. Tidak mengikuti rapat berikutnya
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9. Keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah harus ….
a. Ditaati bersama dan dilaksanakan
b. Dilaksanakan apa yang sesuai dengan keinginan
c. Diabaikan apa yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi
d. Ditaati tapi tidak dijalankan
10. Sikap yang perlu dikembangkan dalam musyawarah adalah....
a. mau menang sendiri
b. mendengarkan pendapat orang lain
c. mengaku diri sendiri lebih hebat
d. memotong pembicaraan orang lain

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1. A
2. D
3. A
4. B
5. C
6. A
7. C
8. B
9. A
10. B

Lampiran Pedoman Penskoran dan Penilaian Soal Evaluasi
Skor tiap nomor
Skor maksimal
=

:1
: 10
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu

: 2 jp x 35 menit

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama

B. KOMPETENSI DASAR
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama

C. INDIKATOR
4.1.1 Menguraikan bentuk-bentuk keputusan bersama
4.1.2 Menjelaskan pengertian musyawarah mufakat
4.1.3 Menjelaskan pengertian voting
4.1.4 Menganalisa contoh musyawarah mufakat
4.1.5 Menganalisa contoh voting
4.1.6 Membuat contoh hasil musyawarah mufakat
4.1.7 Mempraktekkan bentuk-bentuk keputusan bersama

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.Melalui penjelasan guru dan peta konsep, siswa dapat menguraikan bentuk-bentuk
keputusan bersama
2.Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian musyawarah mufakat
3.Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian voting
4.Melalui penjelasan materi dengan media diorama dan tanya jawab, siswa dapat
menganalisa contoh musyawarah mufakat
5.Melalui penjelasan materi dengan media diorama dan tanya jawab, siswa dapat
menganalisa contoh voting
6.Melalui penugasan diskusi kelompok, siswa dapat membuat contoh hasil
musyawarah mufakat
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7.Melalui penugasan diskusi, siswa dapat mempraktekkan bentuk-bentuk keputusan
bersama
Karakter yang diharapkan :
- Tanggung jawab
- Peduli
- Kerja sama
- Toleransi
- Disiplin

E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Musyawarah mufakat
2. Voting
3. Contoh Musyawarah mufakat
4. Contoh voting

F. MODEL DAN METODE
Model

: Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay

Metode

: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, penugasan.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Waktu

1. Guru memberikan salam dan mengajak 10 menit
berdoa.
2. Mengecek kehadiran peserta didik
3. Guru

membuka

pembelajaran

dengan melakukan apersepsi
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada

pertemuan

tersebut

dan

ruang

lingkup materi yang akan dipelajari, yaitu
mengenai
Bersama

Bentuk-bentuk

Keputusan
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Inti

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok 45 menit
yang beranggotakan 3-5 orang secara
heterogen
2. Guru menjelaskan materi bentuk-bentuk
keputusan bersama melalui peta konsep
(eksplorasi)
3. Guru menjelaskan materi mengenai contoh
musyawarah mufakat melalui cerita yang
disajikan

dengan

media

diorama

(ekplorasi)
4. Siswa menganalisa cerita tentang contoh
musyawarah mufakat (elaborasi)
5. Guru menjelaskan materi mengenai contoh
voting

melalui cerita yang disajikan

dengan media diorama (ekplorasi)
6. Siswa menganalisa cerita tentang contoh
voting (elaborasi)
7. Siswa berdiskusi mengerjakan Lembar
Kerja Kelompok (LKK) (elaborasi)
8. Guru bersama siswa membahas LKK yang
telah dikerjakan dan praktek menerapkan
bentuk-bentuk

keputusan

bersama

(konfirmasi)
9. Siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak
tersebut kemudian diisi dengan nomor
yang ditentukan guru. (elaborasi)
10. Setelah pembacaan soal dan jawaban
siswa ditulis di dalam kartu atau kotak,
guru dan siswa mendiskusikan soal yang
telah diberikan tadi. (elaborasi)
11. Guru bersama siswa membahas soal dan
jawaban yang telah diberikan (konfirmasi)
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12. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan
benar, siswa memberi tanda check list (√)
dan langsung berteriak “horee!!” atau
menyanyikan yel-yel lainnya.
13. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang
benar dan yang banyak berteriak “horee!!”
atau menyanyikan yel-yel lainnya.

Penutup

1. Bertanya jawab tentang materi yang telah 15 menit
dipelajari.
2. Guru

bersama-sama

siswa

membuat

kesimpulan / rangkuman hasil belajar.
3. Memberikan tes evaluasi
4. Guru memberikan reward pada kelompok
yang memperoleh nilai tertinggi atau yang
paling sering memperoleh “horee!!” dan
siswa aktif selama pembelajaran.
5. Berdo‟a
6. Motivasi siswa.
7. Salam penutup.

H. SUMBER DAN MEDIA
 Sumber belajar :



-

Buku pegangan guru

-

Buku siswa

Media :
-

Diorama dengan adegan cerita tentang bentuk-bentuk keputusan bersama

-

Kartu atau kotak untuk menulis jawaban saat penerapan model course review
horay

I. PENILAIAN
1. Prosedur penilaian
o Penilaian proses
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LAMPIRAN MATERI
BENTUK-BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA
Dalam sebuah organisasi, keputusan bersama dapat diambil melalui dua cara.
Pertama, melalui musyawarah untuk mufakat. Kedua, melalui pemungutan suara atau voting.
Berikut penjelasan dua jenis keputusan bersama tersebut.
1. Musyawarah untuk mufakat
Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang
mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua
pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapatyang
paling baik akan disepakati bersama.
Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yangterbaik.
Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yangterbaik. Jika kalian
mengajukan sebuah pendapat, pasti kalian akan menganggap pendapat kalianlah yang paling
baik. Benar begitu, bukan?
Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah
dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat
atau kesepakatan bersama. Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang
diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang
merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan.
Musyawarah untuk mufakat biasanya dilakukan dalam organisasi yang jumlah
anggotanya sedikit. Misalnya, keluarga, Rukun Tetangga (RT), atau Desa. Mereka berkumpul
di suatu pertemuan atau majelis, semuanya duduk bersama membahas persoalan yang perlu
mereka musyawarahkan.
2. Pemungutan suara
Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila
ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap
sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak.
Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan
keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung
pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota
akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak.
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Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan.
Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut.
1. Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan namun
belum menemukan keputusan.
2. Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi.
Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan.
Pertentangan inilah yang mencegah pencapaian kata mufakat.
3. Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil.
4. Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang
ada.
5. Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum.
6. Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir
menyetujuinya.
Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan
bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa
diabaikan. Selanjutnya, anggota yang pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang
menang. Sementara itu yang pendapatnya menang haruslah menghormati yang pendapatnya
kalah.
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Cerita di bawah ini dapat disajikan dengan media diorama
Bacalah cerita di bawah ini dengan cermat!
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Bersama teman-teman sekelompokmu, buatlah satu peraturan baru di kelasmu.
Bacakan peraturan tersebut di depan kelas.
Usulan Peraturan Dari Kelompok Kami

Hitunglah berapa banyak yang setuju dan tidak !
Setuju

Tidak Setuju

Jika lebih banyak yang setuju, tetapkanlah usulan tersebut sebagai peraturan kelas.
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Nama Sekolah
Materi Pokok
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi

No.
1.

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II
: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang
: Bentuk-bentuk Keputusan Bersama
: PKn
: V(Lima) / II (Dua)
: 2 x 35 menit
:4.M
e
n
g
h
arg
aikeputsanb
ersa
m
a

Kompetensi Dasar

Materi

4.1 Mengenal bentuk- 1. Musyawarah mufakat
bentuk keputusan bersama 2. Voting
3. Contoh Musyawarah
mufakat
4. Contoh voting

Indikator
4.1.1 Menguraikan bentukbentuk keputusan bersama
4.1.2 Menjelaskan pengertian
musyawarah mufakat
4.1.3 Menjelaskan pengertian
voting
4.1.4 Menganalisa contoh
musyawarah mufakat
4.1.5 Menganalisa contoh
voting
4.1.6 Membuat contoh hasil
musyawarah mufakat
4.1.7 Mempraktekkan bentukbentuk keputusan bersama

Ranah
Kognitif
C4
C2
C2
C4
C4
C6
C3

Bentuk

Nomor

Soal

Soal

Pilihan

1.2.3.4.5.6.

ganda

7,.8.9,10
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Nama Sekolah

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang

Materi Pokok

: Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: V/ II

Hari/ Tanggal

:

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama
Kompetensi Dasar
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama
Petunjuk : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling
tepat !
1. Ada dua jenis keputusan, yaitu....
a. keputusan pusat dan keputusan daerah
b. keputusan sendiri dan keputusan berasama
c. keputusan guru dan keputusan siswa
d. keputusan orang tua dan keputusan guru
2. Keputusan dengan suara terbanyak disebut ….
a. Musyawarah mufakat
b. Voging
c. Voting
d. Keputusan pribadi
3. Pengertian musyawarah mufakat adalah ....
a. Musyawarah yang bisa disepakati oleh 3/4 peserta musyawarah
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b. Musyawarah yang bisa disepakati oleh sebagian peserta musyawarah
c. Musyawarah yang bisa disepakati oleh seluruh peserta musyawarah
d. Musyawarah yang bisa disepakati oleh pemimpin musyawarah

4. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan bersama diputuskan dengan jalan
....
a. pelaksanaan musyawarah dihentikan
b. ditunjuk langsung
c. voting
d. diputuskan oleh ketua rapat

5. Hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam bermusyawarah adalah ....
a. Menghormati saat seorang anggota memberikan pendapat
b. Menghargai keputusan musyawarah
c. Memaksakan kehendak kepada seluruh peserta rapat
d. Melaksanakan hasil rapat dengan penuh tanggung jawab

6. Kelas lima akan menyumbangkan acara sekolah. Mereka membuat pemugutan suara
dengan hasil :
- pentas drama : 10 anak

- baca puisi : 5 anak

- menyanyi : 8 anak

-main alat musik : 7 anak

Berdasarkan hasil di atas, keputusan yang harus diambil adalah....
a. Memainkan alat musik
b. Berpuisi
c. Pentas drama
d. Menyanyi

7. Keputusan bersama harus ditaati karena dibuat untuk ....
a. kepentingan pribadi
b. kepentingan bersama
c. kepentingan kelompok
d. kepentingan pemerintah
8. Jika ada teman yang berbeda pendapatnya dengan kita, sebaiknya....
a. mengejek teman
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b. marah
c. mempengaruhi teman yang lain agar tidak menghargai pendapatnya
d. menghargai pendapat teman

9. Sebagai ketua kelas, jika menghadapi masalah kamu akan....
a. membahas bersama-sama
b.menyerahkan kepada guru
c. dipecahkan sendiri
d. dipecahkan oleh teman-teman

10. Contoh keputusan bersama yang dilakukan oleh pelajar sekolah, kecuali....
a. penetapan ketua kelas
b. pemilihan tempat wisata liburan satu kelas
c. penetapan tata tertib kelas
d. memilih baju baru

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. C
7. B
8. D
9. A
10. D
Lampiran Pedoman Penskoran dan Penilaian Soal Evaluasi
Skor tiap nomor
Skor maksimal

:1
: 10
=
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III
Satuan Pendidikan
: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang
Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu

: 2 jp x 35 menit

A. STANDAR KOMPETENSI
4. Menghargai keputusan bersama
B. KOMPETENSI DASAR
4.2 Mematuhi keputusan bersama
C. INDIKATOR
4.2.1 Memberi contoh cara mematuhi keputusan bersama
4.2.2 Menjelaskan manfaat mematuhi keputusan bersama
4.2.3 Menjelaskan akibat jika tidak mematuhi keputusan bersama
4.2.4 Membuat hukuman untuk contoh perilaku tidak terpuji
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1.

Melalui adegan cerita dengan media diorama, siswa dapat memberi contoh cara

mematuhi keputusan bersama
2.

Melalui penjelasan dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat mematuhi

keputusan bersama
3.

Melalui penjelasan dan tanya jawab, siswa dapat m enjelaskan akibat jika tidak

mematuhi keputusan bersama
4.

Melalui penugasan, siswa dapat membuat hukuman untuk contoh perilaku tidak

terpuji
Karakter yang diharapkan :
- Tanggung jawab
- Peduli
- Kerja sama
- Toleransi
- Disiplin
- Jujur
E. MATERI PEMBELAJARAN
1. Cara mematuhi keputusan bersama

196
2. Manfaat mematuhi keputusan bersama
3. Akibat jika tidak mematuhi keputusan bersama
4. Hukuman untuk contoh perilaku tidak terpuji
F. MODEL DAN METODE
Model

: Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay

Metode

: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, penugasan.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi Waktu

Pendahuluan

1. Guru memberikan salam dan mengajak 10 menit
berdoa.
2. Mengecek kehadiran peserta didik
3. Guru

membuka

pembelajaran

dengan melakukan apersepsi
4. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran pada pertemuan tersebut
dan ruang lingkup materi yang akan
dipelajari, yaitu mengenai Mematuhi
Keputusan Bersama
Inti

1. Guru membagi siswa ke dalam 45 menit
kelompok yang beranggotakan 3-5 orang
secara heterogen
2. Guru menjelaskan materi cara mematuhi
keputusan bersama melalui adegan cerita
dengan media diorama (eksplorasi)
3. Guru menjelaskan materi mengenai
manfaat mematuhi keputusan bersama
(ekplorasi)
4. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait
materi akibat
jika tidak mematuhi
keputusan bersama (elaborasi)
5. Siswa berdiskusi mengerjakan Lembar
Kerja Kelompok (LKK) tentang
hukuman jika tidak mematuhi keputusan
bersama (elaborasi)
6. Guru bersama siswa membahas LKK
yang telah dikerjakan (konfirmasi)
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7. Siswa diminta membuat kartu atau kotak
sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau
kotak tersebut kemudian diisi dengan
nomor yang ditentukan guru. (elaborasi)
8. Setelah pembacaan soal dan jawaban
siswa ditulis di dalam kartu atau kotak,
guru dan siswa mendiskusikan soal yang
telah diberikan tadi. (elaborasi)
9. Guru bersama siswa membahas soal dan
jawaban

yang

telah

diberikan

(konfirmasi)
10. Untuk pertanyaan yang dijawab dengan
benar, siswa memberi tanda check list
(√) dan langsung berteriak “horee!!” atau
menyanyikan yel-yel lainnya.
11. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang
benar

dan

yang

banyak

berteriak

“horee!!” atau menyanyikan yel-yel
lainnya.
Penutup

1. Bertanya jawab tentang materi yang
telah dipelajari.
2. Guru bersama-sama siswa membuat
kesimpulan / rangkuman hasil belajar.
3. Memberikan tes evaluasi
4. Guru

memberikan

kelompok
tertinggi

yang
atau

reward

pada

memperoleh

nilai

yang

paling

sering

memperoleh “horee!!” dan siswa aktif
selama pembelajaran.
5. Berdo‟a
6. Motivasi siswa.
7. Salam penutup.

15 menit
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LAMPIRAN MATERI
MEMATUHI KEPUTUSAN BERSAMA
Setiap masalah yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diputuskan
bersama-sama agar dapat diterima dan ditaati semua orang. Apa yang terjadi bila hasil
keputusan bersama tidak ditaati.
Cerita di bawah ini dapat disajikan dengan media diorama
Mari kita baca kisah berikut ini!
Beberapa hari yang lalu, kelas Adit mengadakan pemungutan suara untuk membuat
peraturan baru. Peraturan tersebut berbunyi “siapa saja yang datan terlambat, harus menyanyi
di depan kelas”. Hari ini, Adit terlambat masuk kelas tetapi ia tidak mau menyanyi.
“Waktu pemungutan suara kemarin kan, aku tidak setuju. Aku tidak mau bernyanyi.
Lagipula itu peraturan bodoh!”
“Jangan begitu, Adit. Ibu akan merasa sedih kalau kamu tidak mau mengikuti
peraturan. Begitu juga teman-temanmu. Teman-temanmu akan merasa kamu tidak
menghargai dan menghormati perasaan mereka,” kata Ibu Guru berkata dengan bijak.
“Tapi Adit tidak suka,” protes Adit.
“Kalu Adit tidak suka, Adit bisa usul peraturan ini diubah. Kita akan mengadakan
pemungutan suara lagi. Tapi kalau hasilnya sama bagaimana? Adit harus bisa menerima. Adit
„kan sudah besar,” kata Ibu Guru.
Adit tidak suka menyanyi, tapi ia tidak suka mengecewakan teman-teman dan gurugurunya. Teman-temannya bertepuk tangan setelah Adit menyanyi. Adit berjanji tidak akan
terlambat lagi.
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Cara untuk mematuhi keputusan bersama

Peraturan sebagai salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan.
Berikut adalah cara untuk mematuhi keputusan bersama:
1. meyakini keputusan itu baik, karena sudah diputuskan bersama-sama
2. mendukung dan menghargai keputusan bersama
3. melaksanakan keputusan bersama dengan tanggung jawab, agar tercipta ketertiban dan
ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat mematuhi keputusan bersama

Mematuhi keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa
manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.
2. Terciptanya keadilan antaranggota.
3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa
tanggung jawab.
Setiap peraturan yang baik juga memuat hukuman. Hukuman diperlukan agar orang
berpikir sebelum melanggar aturan tersebut. Karena itulah hukuman dibuat agar orang
enggan melanggar peraturan tersebut. Namun ingatlah bahwa hukuman yang baik adalah
hukuman yang pantas den setimpal dengan perbuatan tersebut. Hukuman yang terlalu berat
akan tidak adil dan begitu sebaliknya.
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Perilaku di bawah ini apakah termasuk perilaku terpuji? Apa yang sebaiknya
dilakukan agar perilaku itu tidak diulangi lagi? Hukuman apa yang sesuai? Diskusikan
dengan teman kelompokmu!
No.
1.

Terpuji

Perilaku
Membuang

Ya
sampah

sembarangan
2.

Malas beribadah

3.

Berkelahi

4.

Menyontek saat ulangan

5.

Memukuli binatang

Tidak

Hukuman
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Nama Sekolah
Materi Pokok
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi

No.
1.

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS III
: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten Semarang
: Mematuhi Keputusan Bersama
: PKn
: V(Lima) / II (Dua)
: 2 x 35 menit
: 4. Menghargai keputusan bersama

Kompetensi Dasar

Materi

4.2 Mematuhi keputusan 1. Cara mematuhi
bersama
keputusan bersama
2. Manfaat mematuhi
keputusan bersama
3. Akibat jika tidak
mematuhi keputusan
bersama
4. Hukuman untuk contoh
perilaku tidak terpuji

Indikator
4.2.1 Memberi contoh cara
mematuhi keputusan
bersama
4.2.2 Menjelaskan manfaat
mematuhi keputusan
bersama
4.2.3 Menjelaskan akibat
jika tidak mematuhi
keputusan bersama
4.2.4 Membuat hukuman
untuk contoh perilaku tidak
terpuji

Ranah
Kognitif

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

C2

Pilihan
ganda

1.2.3.4.5.6.
7,.8.9,10

C2

C2

C6
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Nama Sekolah
Semarang

: SD Negeri Barukan 02 Kabupaten

Materi Pokok

: Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: V/ II

Hari/ Tanggal

:

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Standar Kompetensi
4. Menghargai keputusan bersama
Kompetensi Dasar
4.2 Mematuhi keputusan bersama
Petunjuk : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
paling tepat !
1. Sikap apabila pendapat kita ditolak dalam rapat adalah ….
a. Menolak hasil rapat yang sudah disepakati
b. Menerima karena ada usulan yang lebih baik
c. Keluar dari rapat karena usul tidak diterima
d. Tidak mengikuti rapat berikutnya
2. Keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah harus ….
a. Ditaati bersama dan dilaksanakan
b. Dilaksanakan tidak sesuai keputusan
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c. Diabaikan apa yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi
d. Ditaati tapi tidak dijalankan
3. Berikut ini adalah contoh sikap menghargai hasil keputusan bersama, kecuali....
a. Melaksanakan tugas piket kelas
b. Datang tepat waktu saat belajar kelompok
c. Tidak bermain sendiri saat guru menjelaskan
d. Tidak mau dihukum ketika melanggar aturan
4. Dalam suatu rapat, keputusan yang diambil tidak sesuai dengan pendapat kamu.
Sikap kamu sebaiknya adalah....
a. Tidak peduli
b. Menerima dengan ikhlas dan sepenuh hati
c. Marah-marah
d. Menentang keputusan tersebut
5. Keputusan bersama dilaksanakan agar menciptakan rasa....
a. Keadilan
b. Terpaksa
c. Merugikan
d. Permusuhan
6. Apabila tidak mau melaksanakan keputusan bersama maka....
a. Akan merugikan orang lain
b. Menguntungkan orang lain
c. Suasana menjadi nyaman
d. Tercipta kerukunan
7. Sanksi adalah ....
a. Suatu bentuk hukuman yang diterima jika melanggar ketentuan yang berlaku
b. Suatu bentuk hadiah kepada seseorang jika melaksanakan tata tertib dengan
baik
c. Keputusan merugikan orang lain
d. Pemaksaan agar sekelompok orang mematuhi tata tertib

8. Berikut yang termasuk contoh melaksanakan hasil keputusan musyawarah
dengan rasa bertanggung jawab adalah ....
a. Keluar dari musyawarah saat, musyawarah belum selesai
b. Melaksanakan hasil keputusan karena takut kepada pemimpin
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c. Secara sembunyi-sembunyi tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah
d. Ikut serta dalam kegiatan piket kebersihan kelas yang telah diputuskan
bersama-sama
9. Mutia telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Itulah hasil keputusan
Bersama murid kelas lima. Pada saat pemilihan, Toro tidak memilih Mutia.
Bagaimana sikap yang mesti diambil Toro?
a. Menolak Mutia sebagai ketua, karena Mutia bukan pilihan Toro.
b. Mengacuhkan Mutia, sebab Mutia dianggapnya tidak akan bisa menjadi ketua
kelas yang baik.
c. Menerima Mutia sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung
jawab.
d. Terpaksa menerima Mutia daripada dibenci oleh teman-teman sekelas yang
mendukung Mutia.

10. Hukuman yang adil dibuat agar tercipta suasana....
a. Tertib
b. Gaduh
c. Kacau
d. Merugikan orang lain

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1.

B

2.

A

3.

D

4.

B

5.

A

6.

A

7.

A

8.

D

9.

C

10.

A
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Lampiran Pedoman Penskoran dan Penilaian Soal Evaluasi
Skor tiap nomor
Skor maksimal

:1
: 10
=
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

BAGIAN – BAGIAN DIORAMA
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BAGIAN TOKOH DIORAMA

Tampak Samping

Tampak Depan
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I

1. Guru membuka pelajaran

2. Guru melakukan apersepsi

3. Guru menyajikan materi dengan
media diorama

4. Siswa mengerjakan LKS

5. Guru bersama siswa membahas
LKS

6. Guru membagi kelompok, 3-5
orang
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7. Guru membaca soal dan siswa
berdiskusi lalu jawaban ditulis di
kotak jawaban

8.
Pertanyaan yang dijawab benar
siswa berteriak “hooree” atau yel-yel lain

9. Nilai dihitung dari banyak
jawaban benar

10. Reward untuk kelompok terbaik

11. Kesimpulan

12. Pengadaan tes evaluasi
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13. Guru bersama siswa membahas
soal tes evaluasi

14. Penutup
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II

1. Guru membuka pelajaran

2. Guru melakukan apersepsi

3. Guru menyajikan materi dengan
media diorama

4. Siswa mengerjakan LKS

5. Guru bersama siswa membahas
LKS

6. Guru membagi kelompok, 3-5
orang
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7. Siswa membuat kartu jawaban dari
guru

8.
Guru membaca soal dan siswa berdiskusi
jawaban lalu ditulis di kartu jawaban

9. Pertanyaan yang dijawab benar
siswa berteriak “horee” atau yel-yel
lain

10. Nilai dihitung dari banyak jawaban
benar

11. Reward untuk kelompok terbaik

12. Kesimpulan
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14. Guru bersama siswa membahas
soal tes evaluasi

13. Pengadaan tes evaluasi

15. Penutup
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN
SIKLUS III

1. Guru membuka pelajaran

2. Guru menyiapkan media diorama
dan bahan ajar

3. Guru melakukan apersepsi

4. Guru menyajikan materi dengan
media diorama

5. Siswa mengerjakan LKS

6. Guru bersama siswa membahas
LKS
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7. Guru membagi kelompok, 3-5 orang

8. Siswa membuat kotak atau kartu
jawaban

9. Guru membaca soal dan siswa
berdiskusi jawaban lalu ditulis di kartu
jawaban

10. Pertanyaan yang dijawab benar
siswa berteriak “horee” atau yel-yel
lain

11. Nilai dihitung dari banyak jawaban
benar

12. Reward untuk kelompok terbaik
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13. Kesimpulan

15. Guru bersama siswa membahas
soal tes evaluasi

14. Pengadaan tes evaluasi

16. Penutup
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