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ABSTRAK 

 

Prasetyo, Detik Dwi. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui 

Course Review Horay (CRH) Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas 

IV SDN Gunungpati 01 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 

Jaino, M.Pd. 355 halaman  

  

Pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Gunungpati 01 Semarang 

masih belum optimal. Berdasarkan data awal diperoleh selama PPL hasil 

belajar masih rendah, yaitu dari dari 19 siswa hanya 7 atau 35% siswa yang 

mencapai nilai KKM sisanya  sebanyak 13 atau 65% belum mencapai (KKM) 

yang ditetapkan yaitu 65.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah melalui model 

Course Review Horay Berbantu Media CD Interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran terhadap siswa  kelas  IV  SDN  

Gunungpati 01?. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 01, dan 

secara khusus bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Course 

Review Horay berbantuan media CD Interaktif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 melalui model Course Review Horay 

berbantuan media CD Interaktif. Desain penelitian menggunakan  penelitian 

tindakan kelas yang berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua 

kali pertemuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Data dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa: (1) keterampilan guru siklus 1 memperoleh 

rata-rata skor 25, meningkat pada siklus 2 dengan perolehan rata-rata skor 32,5 

(sangat baik); (2) aktivitas siswa siklus I memperoleh rata-rata skor 20,15 

(cukup), meningkat pada siklus 2 dengan rata-rata skor 23,75 (baik); (3) hasil 

belajar siswa pada siklus 1 mengalami ketuntasan klasikal sebesar 60,5%, 

meningkat pada siklus 2 ketuntasan belajar menjadi 84%. Penelitian ini 

menunjukan  model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Gunungpati 01. 

 

 

Kata kunci: Course Review Horay (CRH); CD Interaktif ; IPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita 

Negara Indonesia. Oleh karena itu perihal pendidikan disusun dalam UU No 20 

tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan keterampilan, 

membentuk watak, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi 

Siswa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, demokratis dan menjadi warga 

bertanggung jawab. Dalam kebijakan pendidikan nasional yang terdapat dalam 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1, dinyatakan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara kurikulum 

yang saat ini digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 menetapkan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pembelajaran salah satunya adalah 

IPA. Salah satu muatan pokok bagi siswa karena IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristwa alam dan merupakan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Yang berhubungan langsung 
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dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan lingkungan. Pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah mata pelajaran IPA harus mencakup beberapa Standar 

Kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tingkat SD/Mi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 tahun 2006 yang berisi tentang standar kompetensi IPA 

merupakan standar minimun yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik 

dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum pada setiap satuan 

pendidikan. Untuk itu penting bagi guru untuk dapat menyampaikan pengetahuan 

IPA melalui pembelajaran yang tepat. Karena Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut adalah dengan 

menysuaikan karakteristik siswa melalui pembelajaran yang efektif. Sesuai 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 tentang Standar 

Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar 

proses, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa: proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Dengan melaksanakan 

proses pembelajaran sesuai peraturan pemerintah tersebut diharapkan melalui 

bantuan guru siswa dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau 

tujuan melalui sistem pembelajaran IPA yang telah ditetapkan. Akan tetapi 
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banyak kendala dan permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut. 

Karena pembelajaran IPA sangat penting maka pelaksanaan pembelajaran 

IPA di SD pada kurikulum KTSP memiliki tujuan sebagai berikut adalah: (1) 

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan 

ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (6) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP atau MTs. Bukan hal mudah untuk mencapai semua tujuan 

pembelajaran IPA yang telah ditetapkan tersebut. 

Menurut temuan Depdiknas (2007:16) dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa siswa SD kelas 1-6 didapatkan hasil mengenai 

kerja ilmiah masih minim sekali, kerja ilmiah merupakan ciri penting dari mata 

pelajaran IPA. Pada kenyataannya siswa-siswa SD atau MI di Indonesia masih 

kurang dalam berpikir ilmiah dan kerja ilmiah dan cenderung masih berorientasi 

pada penguasaan teori dan hafalan. Kemudian menurut Kajian Kebijakan 
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Kurikulum Mata Pelajaran IPA (2007: 21), ditemukan permasalahan pelaksanaan 

standar isi Proses pembelajaran masih berorientasi penguasaan teori, hafalan 

semua bidang studi, menyebabkan kemampuan belajar Siswa terhambat. 

Pembelajaran terlalu berorientasi pada guru, mengabaikan hak-hak, kebutuhan, 

pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran kurang 

optimal. Masalah di atas tersebut juga ditemukan pada SDN Gunungpati 01. 

Melalui hasil pengamatan bersama tim kolabolator di SDN Gunungpati 01 

dari hasil data tes yang diperoleh selama PPL menunjukkan bahwa pembelajaran 

IPA berlangsung kurang optimal. Terdapat kendala berasal dari faktor guru, siswa 

dan media pembelajaran. Temuan permasalahan sebagai berikut: (1) Guru sudah 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif namun belum mengembangkan-

nya secara maksimal, (2) Pembelajaran berjalan kurang menarik karena guru 

kurang melibatkan siswa didalamnya, (3) Siswa kurang bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran, (4) Siswa belum dapat bekerja dalam kelompok, (5) 

Guru kurang memanfaatkan media secara maksimal. Hal tersebut mengakibatkan 

dalam pembelajaran IPA belum dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Pada mata pelajaran IPA diperoleh nilai 

terendah adalah 45 dan tertinggi adalah 85, kemudian dari 19 siswa hanya 7 atau 

35% siswa yang mencapai nilai KKM sisanya  sebanyak 13 atau 65% belum 

mencapai KKM .  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti bersama tim kolabolator 

menentukan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan model 

CRH dengan media CD Interaktif, Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 
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IPA. Menurut Hamdani (2013: 229) model Course Review Horay merupakan 

model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran menjadi 

meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar diwajibkan bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain. Model ini 

berusaha untuk menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana 

jawaban soal tersebut ditulis pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. 

Model ini juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui 

diskusi kelompok. kelebihan dari model CRH ini adalah menarik sehingga 

mendorong siswa terlibat di dalamnya, pembelajaranya tidak monoton karena 

diselingi sedikit hiburan seperti menyanyikan yel-yel kelompok sehingga suasana 

tidak menegangkan, siswa lebih semangat belajar, malatih kerjasama, Shoimin 

(2013:55). 

Penggunaan model CRH ini lebih menarik dan efektif  apabila dipadukan 

dengan menggunakan media CD Interaktif. Compact Disk (CD) merupakan sistem 

penyimpanan informasi gambar dan suara pada piringan atau disc. Interaktif dari 

kata interaksi yang berarti hubungan timbal balik (KBBI 2005). Menurut Indriana 

(2011:116) CD Interaktif merupakan media pengajaran yang sangat menarik dan 

paling praktis dengan media komputer. Media pembelajaran CD interaktif dalam 

pembelajaran adalah CD yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa. Kelebihan CD interaktif mempermudah siswa meperoleh 

informasi yang efektif dan mempercepat penyampaian informasi.  Begitu  pula 

dengan  cara  kerja  ingatan  manusia.  Artinya  seseorang  bisa mengingat  suatu  
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informasi  lebih baik apabila  informasi mempunyai kaitan  atau  asosiasi  dengan  

informasi  lain  yang  sudah pernah didapat. 

Melalui penerapan model CRH berbantu media CD Interaktif dalam 

pembelajaran IPA tercipta suasan belajar yang menarik, efektif dan menyenang-

kan sehingga dapat memotivasi dan merangsang siswa untuk berpikir secara 

ilmiah. Alternatif tindakan tersebut telah dibuktikan dengan hasil penelitian Puput 

Hermawan (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Kooperatif  Tipe Course 

Review Horay (CRH) Terhadap Hasil Belajar IPA kelas IV SD Se-Gugus R.A 

Kartini Kemusu Boyolali”  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. (Jurnal UNS Vol: 2 No: 1 

Tahun 2014) 

Sedangkan pemakaian media CD Interaktif juga didukung oleh penelitian 

Feby Rizka Ayuning Wulandari (2013) “Pengembangan CD Interaktif 

Pembelajaran IPA Terpadu Tema Energi Dalam Kehidupan Untuk Siswa SMP” 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media CD interaktif pada pembelajaran IPA menunjukkan 

hasil yang positif dan efektif dalam pembelajaran dengan ketuntasan klasikal 

92%. Persentase ketuntasan klasikal ini sudah memenuhi indikator yang ingin 

dicapai dalam penelitian, yaitu ≥85% siswa memenuhi nilai KKM. (Jurnal Unnes 

Vol: 2 No: 2 Tahun 2013) 

Dari ulasan latar belakang tersebut maka peneliti mengkaji melalui 

penelitian  tindakan  kelas  dengan  judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 
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Melalui Model Course Review Horay (CRH) Berbantu Media CD Interaktif Pada 

Siswa Kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang. 

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

Course Review Horay berbantuan CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN 

Gunungpati 01 Semarang? 

b. Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif pada 

siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang? 

c. Bagaimanakah peningkatan Aktivitas Siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif pada siswa 

kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang? 

d. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif pada 

siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dilakukan penelitian tindakan 

kelas dengan langkah-langkah model Course Review Horay Menurut Huda (2011) 

yang dipadukan dengan media CD Interaktif. 
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Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran CRH berbantuan media 

CD Interaktif sebagai berikut:  

1. Guru mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

2. Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan guru 

3. Guru menjelaskan materi dengan media CD Interaktif 

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang  belum dipahami 

5. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4-5 siswa secara heterogen 

6. Tiap kelompok memilih 9 kotak yang terdapat dalam kuis CD Interaktif 

7. Siswa menjawab soal yag terdapat dalam kotak yang telah dipilih, apabila 

benar siswa bersorak hore. 

8. Kelompok mendiskusikan soal berikutnya dan menjawabnya dalam lembar 

yang telah disediakan guru.  

9.   Perwakilan kelompok maju kedepan kelas membacakan hasil diskusi 

10. Jawaban dari soal langsung didiskusikan dengan anggota kelompok, apabila 

benar diberi tanda (√) dan salah diisi (x) 

11. Saat dicocokkan apabila jawaban siswa benar maka kelompok bersorak hore 

atau menyanyikan yel-yel lain. 

12. Guru memberikan reward pada kelompok yang terbaik. 

13. Penutup  
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1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 01. Tujuan tersebut 

dapat diperinci menjadi: 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Course Review Horay 

berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang. 

2. Mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

menggunakan Course Review Horay (CRH) Berbantu Media CD Interaktif di 

kelas IV SDN Gunungpati 01.  

3. Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 

dalam  pembelajaran IPA menggunakan model Course Review Horay (CRH) 

Berbantu Media CD Interaktif.  

4. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 

Gunungpati 01 menggunakan Course Review Horay (CRH) Berbantu Media 

CD Interaktif. 

 

1.4    MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoristis 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi kontribusi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran IPA di Sekolah 

Dasar.  
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1.4.2  Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru  

 Hasil penelitian tindakan kelas dapat menambah wawasan pengetahuan guru 

tentang model pembelajaran inovatif serta dapat menerapkan model pembelajaran 

inovatif tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga meningkatkan 

keterampilan guru sebagai pengajar.   

2) Bagi Siswa  

 Penerapan model pembelajaran CRH berbantu media CD Interaktif dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA di SDN Gunungpati 01 

dan menumbuhkan minat belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.   

3) Bagi Sekolah   

 Penelitian ini mampu memberi motivasi kepada pihak sekolah untuk selalu 

melakukan inovasi pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakekat Belajar 

 Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, yang  

dilaksanakan individu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan. Proses belajar selalu disadari dan menuju perubahan tingkah  laku  

individu ke arah yang lebih positif. Belajar tidak dapat dipisahkan antara interaksi 

individu dengan lingkunganya. Beberapa ahli  mendefinisikan istilah belajar 

dengan beberapa pengertian. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melalui pengolahan informasi, menjadi 

kapabilitas baru, Hamdani (2011:71). Mendapat pengetahuan baru atau perubahan 

diperlukan adanya tahapan-tahapan dan usaha dari siswa. 

 Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, Daryanto 

(2013:2). Sependapat dengan para ahli sebelumnya Usman (2013:5) menyatakan 

bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada individu akibat adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Dari pendapat beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan positif tingkah laku seseorang yang diperoleh 
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melalui latihan atau pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan dalam 

periode tertentu baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam 

pembelajaran IPA melalui model Course Review Horay dengan media CD 

Interaktif pada siswa kelas IV SD. 

2.1.1.1 Faktor  Yang Mempengaruhi Belajar 

Hasil belajar seseorang dengan orang lain berbeda-beda, karena dalam 

proses belajar diengaruhi beberapa hal. Menurut Rifa‟i (2011: 96) Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. 

Kondisi internal mencakup kondisi fisik, sperti: kesehatan, psikis, kemampuan 

intelektual, emosional, dan sosial. Sedangkan kondisi eksternal meliputi tingkat 

kesulitan materi, tempat belajar, suasana lingkungan, iklim dan budaya. 

Sedangkan Menurut Daryanto (2013: 38) faktor yang mempengaruhi belajar 

hanya ada dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelajar (internal), dan 

faktor yang berasal dari luar diri pelajar (eksternal). 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu 

dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal terdiri dari: 

a. Faktor fisiologis, antara lain faktor kesehatan dan cacat tubuh, 

b. Faktor Psikologis, antara lain intelegensi, perhatian, motivasi, minat, 

sikap,bakat, motif, dan kematangan. 

Thomas F stanton dalam (Sadirman;2011:39) mengatakan ada 6 faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, 

pemahaman dan ulangan. 
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2. Faktor Eksternal 

 Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa, 

antara lain: 

a. Faktor keluarga, cara orang tua mendidik, suasana rumah, sifat-sifat orangtua, 

demografi keluarga (letak rumah), pengelolaan keluarga, Hubungan anatara 

anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, latar belakang budaya, 

semuannya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa.  

b. Faktor masyarakat, Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan 

memengaruhi belajar siswa. Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

c. Faktor sekolah, seperti guru, kurikulum, metode belajar, metode mengajar, 

hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa, media pembelajaran 

keadaan gedung, disiplin sekolah dan waktu sekolah dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

 Menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Yang meliputi faktor internal adalah fisik seperti kesehatan dan faktor psikis 

meliputi intelegensi, bakat, minat, emosional, dan sosial. Sedangkat faktor 

ekternal meliputi lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat 

iklim, tingkat kesulitan materi dan budaya. 

2.1.2 Pembelajaran  

 Pembelajaran merupakan usaha sadar yang dilakukan guru dan siswa untuk 

memperoleh pengetahuan. Menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 
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pasal 1 butir 1 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kata “Interaktif” mengandung 

arti bersifat saling melakukan aksi atau antar hubungan atau salaing aktif, 

Prastowo (2014: 328-329). Interaksi adalah komunikasi timbal balik, merupakan 

hal penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya interaksi belajar 

menjadi lebih bermakna dan efektif. Sardiman (2011:1) mengungkapkan bahwa 

interaksi dalam pembelajaran dilakukan secara sadar mempunyai tujuan mendidik 

untuk mengantarkan siswa kearah kedewasaan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

teori para ahli yang menyebutkan tentang pentingnya interaksi dalam 

pembelajaran. Anitah (2009:1.18) menyatakan bahwa Pembelajaran adalah suatu 

proses karena Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

 Sedangkan pengertian pembelajaran interaktif dijelaskan oleh Diallo 

Sessoms dalam jurnalnya yang berjudul “Interactive instruction: Creating 

interactive learning environments through tomorrow’s teachers” Pembelajaran 

interaktif berarti bahwa siswa ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Dalam 

lingkungan belajar yang mengintegrasikan papan interaktif, siswa difokuskan 

pada stimulus yang disampaikan oleh guru melalui media dan siswa, baik secara 

lisan atau fisik, berinteraksi dengan media. seorang blok bangunan dari 

lingkungan belajar interaktif. Siswa didorong untuk mengontrol belajar dan 

membangun makna sendiri. (International Journal of Technology in Teaching and 

Learning, Vol 4 No.2 tahun 2008) 
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 Ciri utama pembelajaran adalah adanya inisiasi, fasilitasi dan kesengajaan 

individu yang melakukan proses belajar. Menurut aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir mengenal dan memahami sesuatu yang dipelajari. Adapun aliran 

humanistik mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuanya (Hamdani, 2011:23).  

Pada pembelajaran ini peneliti menggunakan pendekatan saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik adalah proses pembelajarn yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkontruksi konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang ditemukan. Dalam proses pembelajaran pada pendekatan 

saintifik harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Langkah-langkah pembelajaran saintifik terdiri atas lima langkah, yaitu: (a) 

mengamati (Observing); (b) menanya (Questioning); (c) mengumpulkan 

Informasi (Experiment); (d) Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar 

(Associating); (e) Mengkomunikasikan. 
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Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk membentuk dan 

mengembangkan pengetahuan, prilaku, sikap peserta didik melalui interaksi 

antara peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan dalam 

pembelajaran IPA melalui model Course Review Horay dengan media CD 

Interaktif pada siswa kelas IV SD. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kata kualitas identik dengan mutu yang baik atau sesuatu yang berpengaruh 

baik. Menurut Depdiknas (2004: 7), kualitas pembelajaran adalah keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 

fasilitas, dan system pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat antara lain: 1) perilaku pembelajaran pendidik, 2) perilaku peserta 

didik , 3) iklim pembelajaran, 4) materi, 5) pembelajaran, 6) kualitas media 

pembelajaran, 7) hasil blajar. 

 Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau atau juga keefektivitasan. 

Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasaran Etzioni dalam (Daryanto; 2011: 58). Efektivitas 

belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, pencapaian tujuan tersebut 

berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 

serta menghasilkan luaran yang baik pula, Uno (2007:153). 
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 Dari beberapa pengertian tentang kualitas pembelajaran di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan suatu tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran pembelajaran melalui berbagai cara yang mendukung dan yang 

mempengaruhi proses pembelajaran IPA di kelas IV SDN Gunungpati 01 yaitu 

peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui penerapan model CRH 

berbantuan CD Interaktif indikatornya dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan  

hasil belajar. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

 Guru profesional harus memiliki kompetensi menunjang proses 

pembelajaran, kompetensi profesional satu unsur yang harus dimiliki oleh guru 

yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. 

Selain menguasai materi kompetensi yang tak kalah penting adalah  keterampilan 

dasar mengajar, agar dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan 

pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif  dan  efisien. Karena apabila seorang 

guru SD yang tidak mempunyai kompetensi akan menjadi penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa yang dicapai terutama pada pembelajaran IPA. Anitah (2011) 

mengemukakan keterampilan dasar mengajar/membelajarkan yang sangat 

berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, diantaranya:  

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Dan Menutup Pelajaran 

 Keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha atau kegiatan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prokondisi bagi murid agar 

mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Sedangkan 

menutup palajaran adalahkegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan 



18 
 

 
 

1
8 

belajar mengajar, dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari oleh siswa, untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. 

  Komponen keterampilan membuka pelajaran yaitu: (a) menarik perhatian 

siswa; (b) melakukan apersepsi; (c) menimbulkan motivasi; (d) memberi acuan; 

(e) membuat kaitan atau hubungan materi yang akan dipelajari. Keterampilan 

menutup pelajaran merupakan kegiatan guru mengakhiri kegiatan inti pelajaran, 

memberikan gambaran menyeluruh tentang materi, mengukur tingkat pencapaian 

siswa dan keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Aspek keterampilan 

menutup pelajaran yaitu (a) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran; (b) 

merangkum materi; (c) mengevaluasi; (d) memberi tindak lanjut. 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

 Keterampilan bertanya ucapan pertanyaan yang dilontarkan guru 

memerankan peranan yang penting dalam pembelajaran. Karena dengan pertanaan 

yang baik dan tepat dapat membeikan dampak positif bagi siswa dan dapat 

melatih kemampuan berfikir siswa.  

 Jenis pertanyaan menurut taksonomi bloom ada 5 yaitu ; 1) pertanyaan 

penguatan; 2) pertanyaan pemahamaan adalah pertanyaan yang menghendaki 

jawaban pemahaman dengan kata-kata sendiri; 3) pertanyaan penerapan yang 

menghendaki jawaban untuk peneraban pengetahuan yang telah didapat; 4) 

pertanyaan sintesis adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang benar 

tetapi lebih dari satu dan menuntut murid untuk membuat ramalan atau prediksi 
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dan memecahkan masalah; 5) pertanyaan evaluasi adalah pertanyaan yang 

menghendaki jawaban dengan cara memberi penilaian atau pendapat.  

 Komponen keterampilan bertanya dasar antara lain: (a) pertanyaan tentang 

satu masalah; (b) kata-kata pertanyaan sederhana, singkat dan jelas; (c)  

pertanyaan didistribusikan secara merata; (d) pertanyaan disesuaikan dengan 

kemampuan siswa; (e) memberikan tuntunan siswa untuk menjawab; (f) memberi 

kesempatan siswa menjawab (Usman; 2011:77).    

2.1.3.1.3 Memberi Penguatan 

 Memberi penguatan diartikan segala bentuk respon guru terhadap tingkah 

laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas 

perbuatanya sebagai tindakan dorongan atau koreksi dalam bentuk verbal maupun 

non verbal. Pengutan adalah respon atau pujian yang diberikan kepada siswa atas 

perilaku baik yang telah dilakukan yang menimbulkan peningkatan perbuatan baik 

tersebut. Komponen keterampilan memberi penguatan yaitu (a) memberi 

penguatan secara verbal seperti kata-kata baik, pujian dan penghargaan; (b) 

memberi penguatan non verbal, seperti acungan jempol, isyarat, sentuhan; (c) 

memberi penguatan dengan hangat; (d) memberikan kesan positif pada siswa; (e) 

penguatan bersifat pribadi atau kelompok. 

  Prinsip penggunaan penguatan menurut Usman (2013:82) adalah: 1) 

Kehangatan dan keantusiasan; 2) kebermaknaan artinya penguatan hendaknya 

diberkan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti 

makna yakn bahwa ia patut diberi pengetahuan; 3) menghindari penggunaan 

respon yang negatif, respon negatif yang diberikan guru berupa komentar, 
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bercanda mnghina, ejekan yang kasar perlu dihindari guru dalam memberi 

penguatan karena akan mematahkan semangat siswa untuk berkembang. 

2.1.3.1.4   Keterampilan Mengadakan Variasi 

  Penggunaan variasi adalah kegiatan guru menggunakan bermacam-macam 

kemampuan untuk mengatasi kebosanan siswa, menimbulkan minat, ketekunan 

serta berperan aktif. Tujuan memberikan variasi adalah; a) untuk menimbulkan 

dan meningkatkan perhatian siswa; b) memberikan kesempatan bagi 

perkembangan bakat pada siswa; c) memupuk tingkah laku positif terhadap guru 

dan sekolah dengan berbagai cara mengajar; d) memberi kesempatan kepada 

siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disegani 

   Komponen-komponen keterampilan menggunakan variasi yaitu: (a)  

variasi dalam cara mengajar guru terdiri dari penggunaan variasi suara, 

memusatkan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, perubahan 

posisi guru; (b) variasi dalam penggunaan media dan alat mengajar meliputi 

variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, alat atau media dan alat yang dapat 

didengar, alat dan bahan yang dapat diraba, dan variasi alat atau bahan yang dapat 

dilihat, didengar, dan diraba; (c) variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, adapun 

jenis pola interaksi sebagai berikut: pola guru-murid, pola guru-murid-guru, pola 

guru-murid-murid, pola melingkar. 

2.1.3.1.5     Ketrampilan Menjelaskan 

 Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi atau bahan ajar 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lain, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu 
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yang beum diketaui. Dengan tujuan untuk membimbing murid untuk mendapat 

dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan 

bernalar.  

 Aspek keterampilan menjelaskan yaitu: a) Merencanakan yang meliputi: Isi 

pesan (materi) dan Penerima pesan (siswa); (b) Menyajikan suatu penjelasan 

meliputi: Kejelasan, Penggunaan contoh dan ilustrasi, Pemberian tekanan dan 

Penggunaan Balikan (Rusman 2012:86).  

2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil  

   Diskusi kelompok suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang 

dalam interaksi tatap muka informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Aspek 

keterampilan membingmbing diskusi kelompok kecil adalah: (a) membentuk 

kelompok secara heterogen; (b) menjelaskan masalah; (c) memusatkan perhatian 

pada masalah; (d) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (e) melaksanakan 

diskusi dengan menyenangkan; (f) membimbing diskusi; (g) memberi waktu 

diskusi; (h) memberi kesempatan siswa melaporkan hasil diskusi; (i) membuat 

rangkuman diskusi.   

2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas  

   Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan kondisi bila 

terjadi gangguan dalam prose belajar mengajar. Prinsip penggunaan keterampilan 

mengelola kelas adalah; a) kehangatan dan keantusiasan; b) tantangan; c) 

bervariasi; 4) keluwesan; 5) penekanan pada hal-hal yang positif; 6) penanaman 
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disiplin diri. Komponen keterampilan mengelola kelas yaitu: (a) memusatkan 

perhatian; (b) menunjukkan sikap tanggap; (c) memberi petunjuk dengan jelas; (d) 

memberi penguatan dan menegur; (e) pengelolaan kelompok.  

2.1.3.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil Atau Perorangan  

   Keterampilan mengajar kelompok kecil berarti guru melayani 3-8 siswa 

dalam kelompok kecil. Sedangkan keterampilan mengajar perorangan yaitu 

pengajaran perorangan dengan menentukan tujuan, bahan pengajaran dengan 

memperhatikan perbedaan individual. Aspek keterampilan yaitu (a) 

memperhatikan kebutuhan siswa baik secara kelompok atau individu; (b) 

mendengarkan simpati atau gagasan perorangan; (c) memberikan respon positif 

terhadap buah pikiran siswa; (d) membangun hubungan saling mempercayai; (e) 

menunjukkan kesiapan membantu; (f) menerima perasaan siswa dengan penuh 

pengertian; (g) mengendalikan situasi saat diskusi.  

   Berdasarkan teori diatas penulis menyimpulkan bahwa keterampilan guru 

adalah kegiatan guru dalam memberikan variasi pada saat pembelajaran, 

kerampilan guru harus selalu ditingkan agar dapat melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif guna tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Aspek 

keterampilan guru meliputi: 1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; 2) 

keterampilan bertanya; 3) keterampilan memberi penguatan; 4) keterampilan 

mengadakan variasi; 5) keterampilan memberi penjelasan; 6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; 7) keterampilan mengelola kelas; 8) 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar 

di atas digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian atau 
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observasi setelah dipadukan dengan menggunakan model CRH dengan media CD 

Interaktif. Adapun indikator keterampilan guru pada pembelajaran IPA pada kelas 

IV SD yang dipilih dalam penelitian ini adalah: 1) melaksanakan kegiatan awal; 

2) mengajukan pertanyaan; 3) menjelaskan materi pembelajaran melalui media 

CD interaktif; 4) melaksanakan variasi;(5) mengorganisai siswa dalam kelompok 

kecil; 6) membimbing siswa dalam diskusi kelompok; 7) mengelola kelas; 8) 

memberi penguatan ; dan 9) menutup pelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

 Dalam kehidupan manusia pasti melakukan aktifitas, baik aktivitas yang 

melibatkan fisik dan mental. Begitu pula Kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut 

tidak dapat dipisahkan dan harus saling terkait. Kegiatan belajar mengajar 

dikatakan aktif apabila aktivitas siswa mendominasi pembelajaran. sedangkan 

guru sebagai fasilitator. Artinya sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar. Secara umun aktivitas dapat diartikan kegiatan.  

 Belajar menurut teori konstruktivisme, Rifa‟i (2011) adalah suatu proses 

penemuan dan perubahan yang berlangsung pada individu dengan 

mengkonstruksikan informasi atau ikut aktif dalam kegiatan belajar. Diedrich 

(dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas visual (Visula Activities): membaca, melihat gambar, 

memperhatikan percobaan.  

2. Aktivitas mental (Mental activities): menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa,   mengambil keputusan.  
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3. Aktivitas oral (Oral activities): menyatakan pendapat, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, diskusi dan wawancara.  

4. Aktivitas mendengarkan (Listening activities): mendengarkan percakapan, 

diksusi, pidato dan musik.  

5. Aktivitas menulis (Writing activities): menulis cerita, karangan, laporan, 

angket.  

6. Aktivitas emosional (Emosional activites) : menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, semangat,  gugup  

7. Aktivitas menggambar (Drawing Activities) : membuat peta, grafik dan 

diagram  

8. Aktivitas motorik (Motor activities): melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah 

kegiatan baik jasmani maupun rohani yang berlangsung secara terpadu untuk 

memperoleh pengalaman baru dengan penerapan model CRH dengan media CD 

Interaktif dalam pembelajaran IPA pada siswa klas IV SD, Indikatornya adalah 

sebagai berikut: 1) mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran; 2) 

Bertanya dan menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran; 3) Mengamati 

dan menggunakan media CD Interaktif; 4) Mendengarkan penjelasan guru; 5) 

Kegiatan menulis; 6) Berdiskusi untuk mengerjakan tugas 7) Menyampaikan 

pendapat didepan kelas/presentasi; dan 8) Melakukan refleksi/ menarik 

kesimpulan. 

 



25 
 

 
 

2
5 

2.1.3.3   Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh Siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik, (Rifa‟i; 2011: 85). Hasil 

belajar merupakan interpretasi dari tujuan Siswa, tujuan Siswa merupakan 

harapan yang dinyatakan melalui pernyataan dengan cara menggambarkan 

keinginan yang ingin dicapai setiap individu setelah menempuh belajar. 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (1956) dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga ranah (domain), yaitu:  

1. Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta (creating).  

2. Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai peserta 

didik. Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didik afektif adalah 

penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valu-ing), 

pengorganisasian (organization) dan karakterisasi.  

3. Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 
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(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality).  

    Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahawa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang dicapai peserta didik berupa peningkatan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut diperoleh melalui 

kegiatan pembelajaran IPA melalui model CRH berbantuan CD Interaktif pada 

kelas IV SD yang diukur dari tiga ranah yaitu: (1) hasil belajar kognitif diperoleh 

dari hasil evaluasi pada setiap pertemuan untuk pelajaran IPA KD 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. KD 10.2 

Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. KD 10.3 

Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan; (2) hasil belajar dari 

ranah afektif diperoleh dari hasil pengamatan sikap siswa terdiri dai sikap 

tanggung jawab, percaya diri dan kerja sama; (3) hasil belajar pada ranah 

Psikomotor diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan siswa dalam berdiskusi 

kelompok dan menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam pembelelajaran IPA 

melalui model CRH berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IV SD.  

2.1.4 Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.4.1 Pengertian  IPA 

   IPA adalah suatu singkatan dari kata “Ilmu Pengetahuan Alam” merupakan 

terjemahan dari kata “Natural Science” secara singkat sering disebut “Science”. 

IPA dalam arti sempit sebagai disiplin ilmu phisical Sciences dan life sciences. 

Yang termasuk phisical Sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, mineralogi, 

meteorologi,  dan fisika; sedangkan life science meliputi biologi ( anatomi, 
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fisiologi, dan selanjutnya). Sains merupakan suatu deretan konsep serta skema 

konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil 

eksperimentasi dan observasi serbaguna untuk diamati dan dieksperementasikan 

lebih lanjut, james conant (dalam Samatowa 2011:1).  

Hakikat Science dalah produk, proses dan penerapannya (teknologi), 

termasuk sikap dan nilai yang terdapat di dalamnya. Produk sains yang terdiri dari 

fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori dapat dicapai melalui penggunaan proses 

sains yaitu melalui metode-metode atau metode ilmiah dan inquiry. Menurut 

Carin dan sund (1993) dalam Trianto (2007:100) mendefinisikan “IPA sebagai 

pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum 

(universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”.  

Ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. 

Ada tiga kemampuan IPA yaitu: (a) kemampuan untuk mengetahui apa yang 

diamati; (b) kemampuan untuk memprediksi; (c) kemampuan sikap ilmiah. 

 Dari pendapat para ahli diatas dapt disimpulkan bahwa pengertian IPA 

adalah ilmu pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan teori yang 

didapat dari proses sains, pengrtahuan yang sistematis tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal) dan terkait dengan lingkungan alam. 
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2.1.4.2  Hakikat IPA 

 Hakekat ilmu pengetahuan alam sangat penting dipahami oleh seorang 

guru. Menurut Susanto (2013:168) Hakekat pembelajaran sains yang didefinisikan 

sebagai ilmu tentang alam dapat dimasukkan ke dalam tiga bagian yaitu :  

a. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk yaitu kumpulan hasil penelitian yang 

telah ilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai 

kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk antara 

lain: 

1) Fakta dalam IPA merupakan pernyataan tentang benda atau peristiwa yang 

sebenarnya ada atau terjadi. 

2) Konsep IPA adalah rangkaian ide yang membentuk Fakta-fakta IPA. 

3) Prinsip IPA adalah generalisasi yang tentang hubugan antara konsep-

konsep IPA. 

4) Hukum-hukum alam IPA adalah prinsip-prinsip yang yang terima 

meskipun juga bersifat tentatif (melalui pengujian berulang-ulang maka 

hukum alam bersifat kekal sebelum ada pembentuktian yang akurat) 

5) Teori ilmiah adalah kumpulan fakta, konsep, dan prinsip yang saling 

berhubungan. 

IPA sebagai produk dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang 

perubahan lingkungan fisik dan perubahanya. 

b. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan memahami 

pengetahuan tentang alam karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep 

membutuhkan proses untuk menemukan fakta dan teori yang akan 
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digeneralisasi oleh ilmuan. Proses dalam memahami IPA desebut dengan 

keterampilan proses sains (science process skills) merupakan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh ilmuan seperti mengamati, mengukur, 

mengklasifikasi dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini IPA sebagai proses 

adalah saat siswa diajak mengamati hujan dapat berpengaruh terjadinya erosi 

dan tanah longsor. 

c. Ilmu pengetahuan sebagai sikap, sikap disini adalah sikap ilmiah yang harus 

dimiliki oleh ilmuan dalam melakukan penelitian dan mengkomunikasikan 

hasil penelitian. Sikap yang dimaksud adalah ingin tahu, percaya diri, jujur, 

objektif, tidak tergesa-gesa. 

 Dari ketiga komponen tersebut sutrisno (2007) menambahkan IPA sebagai 

teknologi. Akan tetapi, penambahan ini bersifat pengembangan dari komponen 

diatas, pengembangan dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai 

produk. 

2.1.4.3 Pembelajaran IPA SD 

   Pembelajaran IPA di SD / MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan pengembangan keterampilan proses 

dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2007:484). Mengembangkan keterampilan proses 

dan sikap ilmiah Siswa harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan perkembangan 

kongntif siswa SD karena yang akan diteliti adalah siswa SD yang mempunyai 

perkembangan kognitif yang berbeda dengan orang dewasa. 

   Dalam pekembangan kognitif menurut Piaget (dalam Rifa‟i dan Anni, 2009) 

terbagi menjadi 4 tahapan yaitu: 1) tahap sensorimotorik (0-2 tahun); 2) tahap 
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Praoperasional (2-7 tahun); 3) tahap Oprasional Konkret (7-12 tahun) dan 4) tahap 

Operasi Formal (12-15 tahun). Siswa kelas IV SD pada umumnya berada pada 

usia 9-11 tahun yaitu pada tahap operasional konkrit. Pada usia SD 6-7 tahun 

tersebut, Hurlock dalam Kurnia dkk (2007: 1-19) memasukkannya ke dalam 

perkembangan masa anak akhir. Seorang guru harus dapat menjadi fasilitator bagi 

siswanya dalam mengembangakan keterampilan proses sehingga agar dapat 

besikap ilmiah dan dapat menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Haryono (2013: 45) mengemukakan keterampilan proses terdiri dari 

keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu, jika dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan mengamati (observasi) dikembangkan dengan menggunakan 

alat bantu indera untuk memperoleh informasi serta mengidentifikasi dan 

memberi nama karakteristik dari objek atau kejadian. 

2. Mengklasifikasi adalah memilih berbagai objek atau peristiwa berdasarkan 

persamaan sifat khususnya/ kelompok sejenisnya 

3. Pengukuran dan estimasi, pengukuran adalah membandingkan benda yang 

diukur dengan satuan ukuran tertentu, pengukuran dapat dilakukan secara 

langsung dengan mengguanakan alat ukur tertentu yang sesuai  dan secara 

tidak langsung sedangkan estimasi adalah perkiraan ukuran. 

4. Mengkomunikasikan adalah kegiatan menyampaikan perolahan fakta, 

konsep, prinsip, ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, audio visual. 

5. Hipotesis adalah dugaan atau ramalan sementara terhadap peristiwa yang 

belum terjadi.  
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6. Menggunakan alat untuk pengujian/ persobaan. 

7. Melakukan percobaan adalah keterampian untuk mengadakan pengujian 

terhadap ide-ide, fakta, konsep dan prinsip. 

8. Menyajikan dan menyimpulkan data adalah mengorganisasi dan 

memutuskan keadaan suatu objek berdasarkan fakta konsep dan prinsip 

kemudian menyajikan data. 

   Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran CRH (Course Review 

Horay) berbantu CD Interaktif sesuai dengan karakteristik siswa SD yang masuk 

ke dalam operasional kongkrit dimana siswa sudah dapat menggunakan logika 

tetapi masih dalam bentuk benda kongkrit. Usia siswa SD berkisar antara 6 

sampai 12 tahun. Usia yang menyulitkan, tidak rapi, bertengkar, kritis dalam 

dorongan berprestasi, kreatif, usia berkelompok, penyesuaian diri, dan usia 

bermain merupakan sebutan untuk usia siswa SD.  

2.1.5 Model Pembelajaran Course Review Horay 

2.1.5.1  Pengertian Model Pembelajaran  

   Model pembelajaran merupakan desaign atau pola yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Menurut para ahli, Model pembelajaran merupakan rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-

materi instruksional, dan memadu proses pengajaran diruang kelas atau diatur 

berbeda, Joyce dan Weill dalam Huda (2011:73). Model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasi-

kan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang 
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dan melaksanakan pembelajaran Trianto (2007:3). Suatu model pembelajaran 

belum tentu dapat digunakan untuk setiap pembelajaaran.  

Faktor-fator yang mempengaruhi pemilihan model pembelajaran adalah:  

1) Tujuan pembelajaran dan Kompetensi Anak didik di ruang kelas guru akan 

berhadapan dengan sejumlah anak dengan latar  belakang kehidupan yang 

berlainan dan kemampuan yang berbeda-beda.  

2) Tujuan yang akan dicapai. Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dari 

setiap kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi penyeleksian 

model yang sebaiknya digunakan.  

3) Situasi belajar mengajar. 

Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama. Maka 

guru harus memilih medel pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang 

diciptakan. 

4) Fasilitas belajar mengajar 

Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak disekolah. 

Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan model 

pembelajaran. 

5) Guru 

Kemampuan dan pemgalaman guru merupakan faktor penting dalam 

pemilihan model pembelajaran. 

   Model pembelajaran adalah rancangan kerangka kurikulum yang digunakan 

untuk mendesain proses pembelajaran di dalam kelas, faktor dalam pemilihan 
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model pembelajaran adalah karakteristik sisiwa, tujuan pembelajaran, situasi 

belajar, fasilitas belajar, dan guru. 

2.1.5.2   Model Pembelajaran Course Review Horay 

Model kooperatif tipe Course Review Horay (CRH) merupakan suatu model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan. Model ini berusaha untuk menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut ditulis pada kartu atau kotak yang 

telah dilengkapi nomor. Model CRH juga membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. 

Menurut Anggraeni dalam Puspitasari (vol 3 no 4: 2014), Pembelajaran 

dalam model ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif  yaitu kegiatan 

belajar mengajar dengan cara pengelompokan siswa kedalam kelompok-kelompok 

kecil. Dalam pembelajaran diharapkan dapat melatih siswa dalam menyelesaikan 

masalah dengan berdiskusi dalam kelompok kecil. 

Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA karena teknik 

ini menuntut siswa untuk aktif berkomunikasi, bekerja sama dan bertanggung 

jawab dalam kelompok. 

 Langkah-langkah  model Course Review Horay  Menurut Huda (2011) 

adalah: 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang 

sudah dijelaskan  
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3. Siswa membentuk kelompok masing-masing 4 orang anak secara heterogen 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kotak 9/16/25 sesuai 

dengan kebutuhan dan setiap kotak diisi angka sesuai selera masing-masing. 

5. Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di dalam 

kotak yang nomornya disebutkan 

6. Jawaban dari soal langsung didiskusikan dengan anggota kelompok, apabila 

benar diberi tanda (√) dan salah diisi (x) 

7. Saat dicocokkan apabila jawaban siswa benar maka kelompok bersorak hore 

atau menyanyikan yel-yel lain. 

8. Penutup 

  Berdasarkan uraian tentang model pembelajaran CRH (Course Review 

Horay) tersebut peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran CRH sangat 

tepat dan efektif  diterapkan pada pelajaran IPA kelas IV SD. karena model 

pembelajaran CRH dapat membentuk suasana belajar yang menyenangkan dan 

dapat menanamkan konsep melalui kerja sama. 

2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian dan Jenis Media Pembelajaran 

    Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟, dalam bahasa arab media adalah perantara 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran secara umum 

adalah sarana pelantara atau alat bantu dalam proses belajar mengajar. Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat mendorong 
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terjadinya proses belajar. Menurut Rifa‟i (2011:196) media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. Sejalan dengan itu media manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap Geralach dan Ely dalam (Arsyad 2011: 3).  

Menurut Anitah (2009:6.16-6.30) Media pembelajaran dikelompokkan 

menjadi 3 jenis yaitu: 

a) Media Visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indera 

penglihatan. Terdiri atas: (a) media visual yang dapat diproyeksikan seperti 

Overhide projektor, Slide projektor dan LCD; (b) Media yang tidak dapat 

diproyeksikan seperti gambar, bagan, kartun, poster, grafik dll. 

b) Media Audio adalah media yang hanya dapat didengar dengan indera 

pendengaran namun dapat merangsang pikiran, perhatian dan kemaun siswa 

untuk mempelajari materi ajar. Jenis medianya radio, kaset, cd Audio. 

c) Media Audio visual adalah media yang dapat dilihat dan didengar oleh 

sisawa. Contoh media audio visual adalah program video / televisi 

pendidikan, video / televisi instruksianal, program slide suara (sound slide) 

dan program CD interaktif. 

   Berikut  adalah gambar kerucut pengalaman belajar menurut Edgar Dale 

(Daryanto, 2012: 14) yang merupakan hubungan konkret-abstrak dan kaitanya 

dengan penggunaan media pembelajaran. 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale 

Berdasarkan gambar di atas Dale menyimpulkan, semakin bawah 

menunjukan pengetahuan yang diperoleh semakin besar. Dan semakin tinggi 

pengetahuan yang diperoleh semakin kecil. Kerucut tersebut merupakan gambaran 

tingkat keabstrakan jumlah jenis indra yang turut serta selama penerimaan isi 

pembelajaran atau pesan. Belajar melalui pengalaman langsung (enactive) akan 

memberikan pengetahuan paling besar dibandingkan belajar melalui 

penggambaran (iconic), karena pembelajaran melalui pengalaman langsung 

melibatkan indra pengetahuan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disumpulkan bahwa pembelajaran 

memerlukan media sebagai alat bantu guru untuk memberikan pengetahuan lebih 

mudah dan dalam kepada siswa.  

2.1.6.2 Manfaat Media Pembelajaran 

     Manfaat media yang dapat dirasakan adalah dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang ingin disampaikan oleh guru. Sudjana dan Rivai 

Enactiv 

Iconic 

Simbolic 
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(2013:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa 

adalah: 

a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

b) Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih mudah 

dupahami oleh siswa; 

c) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya melalui komunikasi 

verbal saja, sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak mudah lelah; 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

Sudjana dan Rivai juga mengemukakan keriteria pemilihan media 

pembelajaran sebagai berikut: (a) ketepatan dengan tujuan pengajaran; (2) 

dukungan terhadap isi bahan pelajaran; (3) cara memperoleh media; (4) 

keterampilan guru; (5) waktu penggunaanya; (6) sesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka media pembelajaran adalah segala alat 

atau sarana bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjang 

penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru sehingga dapat 

mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dalam memilih media pembelajaran harus 

memperhatikan: tujuan pengajaran, isi bahan, cara memperoleh, keterampilan 

guru, waktu penggunaan, tingkat perkembangan siswa. 
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2.1.6.3 Media CD Interaktif 

 Gagne and Briggs dalam Arsyad (2013) mengatakan media pembelajaran 

adalah alat yang secara fisik digunakan untuk membantu dalam menyampaikan 

materi pembelajaran seperti buku, tape rekorder, video camera, film, gambar, 

televisi dll. Sedangkan Media pembelajaran Compact Disk (CD) merupakan 

sistem penyimpanan informasi gambar dan suara pada piringan atau disc 

(Sardiman 2010). Interaktif dari kata interaksi yang berarti hubungan timbal balik 

(KBBI 2005). Media pembelajaran CD interaktif dalam pembelajaran adalah CD 

yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan siswa. 

Media ini memiliki beragam bentuk variasi, ada yang berbentuk permainan, sola-

soal dan ada pula yang berbentuk materi bahan ajar ini tentunya merupakan sisi 

positif dari teknologi informasi bagi dunia pendidikan, Prastowo (2011:327). Hal 

tersebut sama pendapat menurut Isnani (2011) CD Interaktif yang dimaksud 

adalah suatu alat dalam bentuk multimedia berupa keping CD yang memuat 

materi pembelajaran, Materi dikemas dengan program macromedia flash . (Jurnal 

didaktika vol: 6 No: 11Tahun 2011) 

 Keefektifan media CD Interaktif dibuktikan oleh penelitian dilakukan oleh 

Schrand, Tom pada tahun 2008 dengan judul “Tapping intoActive Learning and 

Multiple Intelligence with Interactive Multimedia: A Low-Threshold Classroom 

Approach” menyatakan bahwa pendidikan berbasis teknologi kadang digunakan 

untuk memfasilitasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas. Seorang 

instruktur yang memiliki pegangan Powerpoint, meskipun itu dapat dengan 

mudah dipelajari untuk membuat slide-slide sederhana multimedia interaktif  yang 
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mendorong partisipasi siswa di dalam mempelajari tugas untuk membandingkan 

kecerdasan ganda dan gaya belajar. Proyek animasi media animasi Macromedia 

Flash dapat digunakan untuk meningkatkan apersepsi siswa dan untuk 

menciptakan pembelajaran yang aktif. Program multimedia yang baru dapat 

menciptakan keuntungan untuk mengefektifkan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin. Berdasarkan penelitian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran dan mendorong siswa untuk lebih interaktif 

terhadap kegiatan pembelajaran (Jurnal Taylor and Francis Vol: 56 Issue: 2 

Tahun 2008). 

Kelebihan CD Interaktif menurut Prastowo (2011:332) sebagai berikut : 1) 

dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik; 2) interaktif dengan 

Siswa; 3) dapat mengelola laporan atau respon Siswa; 4) dapat mengontrol 

hardware media lain; 5) dapat dihubungkan dengan video untuk mengawasi 

kegiatan belajar Siswa. Pada intinaya Kelebihan CD Interaktif adalah 

mempermudah siswa meperoleh informasi yang cepat dan efektif.   

Sedangkan kekurangna media CD Interaktif adalah ada kemungkinan eror 

saat digunakan dalam pembelajaran. 

Menurut Fadly (2011) langkah-langkah pembelajaran dengan media CD 

Interaktif sebagi berikut: 

1) Tahap persiapan 

a. Meneliti kelengkapan media CD interaktif 

b. Memeriksa peralatan penyajian, bahan ajar dan sarana penunjang 
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c. Mempelajari isi program 

d. Mengatur ruangan, tempat duduk siswa dan peralatan penyajian 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran, topik yang akan dipelajari dan 

kegiatan yang akan dilakukan di kelas 

2) Tahap pelaksanaan 

a. Guru berdiri di dekat pealatan pemanfaatan media dan tidak berjalan 

kesana kemari yang dapat mengganggu pehatian siswa, 

b. Memutar CD Interaktif dan mengatur volumenya, 

c. Memperhatikan aktifitas siswa dan mengelola kelas sesuai rancangan 

pembelajaran yang telah ditentukan, 

d. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan mengerjakan tugas 

apabila pada media tersebut terdapat tugas yang harus dikerjakan, 

e. Memutar ulang CD interaktif pada bagian yang kurang jelas bagi siswa. 

3) Tahap tidak lanjut 

a. Mengajukan pertanyaan tentang materi CD interaktif, 

b. Memberi penguatan, penjelasan tambahan terhadap materi yang telah 

disajikan. Jika perlu memutar kembali pada bagian-bagian tertentu, 

c. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan isi program, 

d. Memberikan tugas / latihan sesuai dengan topik, 

e. Memeriksa jawaban siswa 

Dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat bantu yang digunakan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai 

secara optimal. Media CD Interaktif adalah media yang dapat menyampaikan 
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materi dalam bentuk teks, video, grafik dengan hubungan timbal balik sehingga 

siswa dapat memahami informasi dengan cepat dan akurat. 

2.1.7 Teori Yang Mendasari Course Review Horay 

2.1.7.1 Teori belajar Konstruktivisme  

 Ada beberapa teori yang mendasari belajar, salah satunya teori 

konstruktivisme. Trianto (2007:26) Belajar menurut teori konstrutivisme adalah 

suatu proses pembentukan pengetahuan oleh Siswa secara aktif melakukan 

kegiatan, dan menstranformasikan informasi kompleks, mencari informasi baru 

dan merubah aturan-aturan yang tidak sesuai lagi. Sedangkan Rifa‟i (2011:226) 

mengatakan konstruktivisme merupakan teori yang menggambarkan belajar yang 

terjadi pada individu dengan menggunakan pengalamanya untuk memahami 

pembelajaran. Perspektif  teori konstruktivis menekankan proseas daripada hasil 

intinya mengharuskan siswa untuk aktif dalam proseselajar dan 

denagnmengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis terhadap 

pengetahuan yang didapat pada masa lalu. 

  In constructivism approach-m objective is not to determine in advance what 

the learners will do, individuals tools and stude-with the Learning materials are 

learning to give you the opportunity to give direction to their will-tion yang 

artinya “Dalam tujuan pendekatan konstruktivisme tidak untuk menentukan apa 

yang peserta didik akan terlebih dahulu lakukan, alat demonstrasi individu pribadi 

dan kelompok dengan bahan belajar pembelajaran untuk memberikan kesempatan 

untuk memberikan arahan kepada mereka akan apa yang akan dilakukan” (Erdem, 

2001: 5) dalam Oğuz Çetin (Vol. 32, No 146, 2007).  
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme adalah kegiatan 

pembelajaran siswa melalui kegiatan aktif berfikir melalui analisis dan pemikiran 

ulang pengetahuan yang telah diapat pada masa lalu melalui pengalaman atau 

belajar langsung. 

2.1.7.2   Teori behaviorisme 

Menurut Winataputra (2008:2.4) hakekat teori belajar behavioristik adalah 

belajar merupakan perubahan perilaku terutama kemampuan untuk berberilaku 

baru sebagai hasil belajarbukan sebagi hasil pendewsaan semata. Perubahan 

perilaku menurut teori belajar ini tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan 

yang memberi pengalaman secara langsung. Sedangkan menurut Rifa‟i 

(2011:105) belajar merupakan proses perubahan perilaku, periaku yang tampak 

(menulis, membaca menendang) maupun yang tidak tampak ( berfikir, bernalar, 

dan berkhayal) yang bersifat permanen.  

Menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan belajar merupakan 

perubahan perilaku tampak maupun tidak tampak baru dalam kearah lebih 

sempurna melalui pengalaman dengan lingkungan yang hasnya akan bertahan 

lebih lama (permanen). 

2.1.8  Penerapan Model CRH berbantuan CD Interaktif 

 Model Course Review horay adalah model model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. Model ini 

berusaha untuk menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana jawaban 

soal tersebut ditulis pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Model 

CRH juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi 
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kelompok. Model CRH ini dipadukan dengan CD Interaktif yaitu media yang  

berisi materi, gamabar, video dan soal yang memungkinkan terjadinya 

pembelajaran yang interaktif. berikut ini langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif : 

1. Guru mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

2. Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan 

guru 

3. Guru menjelaskan materi dengan media CD Interaktif 

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang  belum dipahami 

5. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4-5 siswa secara heterogen 

6. Tiap kelompok memilih 9 kotak yang terdapat dalam kuis CD Interaktif 

7. Siswa menjawab soal yag terdapat dalam kotak yang telah dipilih, apabila 

benar siswa bersorak hore. 

8. Kelompok mendiskusikan soal berikutnya dan menjawabnya dalam lembar 

yang telah disediakan guru 

9. Perwakilan kelompok maju kedepan kelas membacakan hasil diskusi 

10. Jawaban dari soal langsung didiskusikan dengan anggota kelompok, 

apabila benar diberi tanda (√) dan salah diisi (x) 

11. Saat dicocokkan apabila jawaban siswa benar maka kelompok bersorak 

hore atau menyanyikan yel-yel lain 

12. Guru memberikan reward pada kelompok yang terbaik. 
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13. Penutup  

 Melalui model CRH dengan media CD nteraktif, siswa belajar dengan 

menggunakan semua indera yang ada pada dirinya untuk membangun 

pengetahuan dan menemukan ide-ide dalam pembelajaran IPA. Proses 

pembelajaran ini dibantu dengan media yang mendukung aktivitas siswa dalam 

penggunaan indera penglihatan dan pendengaran. Bahkan, dengan media ini siswa 

akan mendapat gambaran tentang suatu hal sehingga penjelasannya lebih konkret 

dari pada bila diuraikan dengan kata-kata. 

2.1.9 Karakteristik Pendekatan Model Course Review Horay Berbantuan 

Media CD Interaktif  

 Menurut Hamdani (2013: 229) model Course Review Horay merupakan 

model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran menjadi 

meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar diwajibkan bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain. Model ini 

berusaha untuk menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana 

jawaban soal tersebut ditulis pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. 

Model ini juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui 

diskusi kelompok. kelebihan dari model CRH ini adalah menarik sehingga 

mendorong siswa terlibat di dalamnya, pembelajaranya tidak monoton karena 

diselingi sedikit hiburan seperti menyanyikan yel-yel kelompok sehingga suasana 

tidak menegangkan, siswa lebih semangat belajar, malatih kerjasama, Shoimin 

(2013:55). Berikut langkah-langkah pembelajaran dengan model CRH adalah: 
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1. Guru mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

2. Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan guru 

3. Guru menjelaskan materi dengan media CD Interaktif 

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang  belum dipahami 

5. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4-5 siswa secara heterogen 

6. Tiap kelompok memilih 9 kotak yang terdapat dalam kuis CD Interaktif 

7. Siswa menjawab soal yag terdapat dalam kotak yang telah dipilih, apabila 

benar siswa bersorak hore. 

8. Kelompok mendiskusikan soal berikutnya dan menjawabnya dalam lembar 

yang telah disediakan guru.  

9.   Perwakilan kelompok maju kedepan kelas membacakan hasil diskusi 

10. Jawaban dari soal langsung didiskusikan dengan anggota kelompok, apabila 

benar diberi tanda (√) dan salah diisi (x) 

11. Saat dicocokkan apabila jawaban siswa benar maka kelompok bersorak hore 

atau menyanyikan yel-yel lain. 

12. Guru memberikan reward pada kelompok yang terbaik. 

13. Penutup  

2.1.9.1 Sistem Sosial 

Peran guru dalam pembelajaran melalui penerapan model CRH dengan 

media CD Interaktif adalah sebagai fasilitator, dan pembimbing siswa, bukan 

sebagai penyampai materi tunggal. Sedangkan, siswa aktif membangun 
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pengetahuannya dalam pembelajaran tersebut melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpukan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 

informasi tersebut. Hal ini berdasarkan penjelasan dari para ahli tentang 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan penjelasan para ahli tentang teori belajar 

konstruktivisme. 

Berikut ini adalah kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA melalui penerapan model CRH berbantuan media CD Interaktif: 

Tabel 2.1   Sistem Sosial Pembelajaran IPA Melalui Model Course Review Horay 

Berbantuan Media CD Interaktif 

No  Langkah Pembelajaran  Kegiatan Guru  Kegiatan siswa 

1.  Mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

- Guru mempersiapkan 

siswa untuk menerima 

pembelajaran dan 

memberikan tujuan 

pembelajaran  

- Siswa mempersiapkan 

diri menerima pelajaran 

- Siswa merespon 

apersepsi yang diberikan 

guru. 

 

2 mengamati tayangan dari 

media CD Interaktif yang 

ditampilkan guru 

- Guru menayangkan materi 

perubahan lingkungan 

fisik melalui CD Interaktif 

- Siswa mengamati 

penayangan CD 

Interaktif 

3 Guru Menyampaikan 

materi  

- Guru menyampaikan 

materi tentang perubahan 

lingkungan fisik 

- Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

4 Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi 

yang  belum dipahami 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar 

meteri. 

- Siswa bertanya apabila 

ada hal yang belum 

dipahami 

 

5 Membentuk kelompok 

yang terdiri 4-5 siswa 

secara heterogen 

- Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok 

diskusi yang 

beranggotakan 4-5 siswa 

secara heterogen 

- Siswa berkelompok 

secara heterogen 

- Siswa menempati posisi 

tempat duduk 

kelompok yang telah 
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 - Guru menyiapkan laptop 

untuk masing-asing 

kelompok  

 

ditentukan guru  

 

6 Tiap kelompok memilih 9 

kotak yang terdapat dalam 

kuis CD Interaktif 

- Guru memberikan soal kuis 

dalam kotak-kotak melalui 

CD Interaktif 

- Siswa memilih soal 

dalam media CD 

Interaktif 

7 Siswa menjawab soal 

yang terdapat dalam kotak 

yang telah dipilih 

 

- Guru membimbing siswa 

 

 

 

- Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru pada 

kotak-kotak yang ada 

- apabila jawaban benar 

siswa bersorak hore 

8 Kelompok mendiskusikan 

soal berikutnya dan 

menjawabnya dalam 

lembar yang telah 

disediakan guru. 

- Guru memberikan soal 

berikutnya 

- Guru memberikan lembar 

jawab kepada setiap 

kelompok 

- Siswa mendiskusikan 

soal berikutnya dan 

menjawabnya dalam 

lembar yang telah 

disediakan guru. 

9 Perwakilan kelompok 

maju kedepan kelas 

membacakan hasil diskusi 

- Guru membimbing siswa 

presentasi ke depan kelas 

- Perwakilan siswa 

membacakan hasil 

diskusi kelompok. 

10 Jawaban dari soal 

langsung didiskusikan 

dengan anggota kelompok 

- Guru memberi konfirmasi 

tentang jawaban yang 

benar 

 

- Siswa memberikan 

tanda (v)pada jawaban 

yang benar dan 

memberikan tanda (x) 

pada jawaban yang 

salah 

11 Saat dicocokkan apabila 

jawaban siswa benar 

maka kelompok bersorak 

hore atau menyanyikan 

yel-yel lain. 

 

- Guru membimbing 

jalanya presentasi 

- Siswa bersorak hore 

apabila jawaban benar 

12 Guru memberi reward 

bagi siswa terbaik dan 

siswa paling aktif 

- Guru memberi reward 

bagi siswa terbaik dan 

siswa paling aktif  

- Siswa menerima 

penghargaan dari guru 
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2.1.9.2 Prinsip Reaksi 

Pola komunikasi dalam pembelajaran IPA melalui model Course Review 

Horay berbantuan media CD Interaktif adalah hubungan timbal balik yang 

memungkinkan terjadinya interaksi tidak hanya terjadi satu arah, melainkan 

banyak arah. Komunikasi tersebut tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, 

tetapi juga antara siswa dengan siswa. Berikut ini adalah keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif: 

(1) melaksanakan kegiatan awal pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran; 

(2)mengajukan pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya; (3)menjelaskan 

materi berbantu CD Interaktif (keterampilan menjelaskan); (4) melakuakan variasi 

dalam model CRH dan media pembelajaran CD Interaktif; (5)mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok diskusi (keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan; (6) membimbing siswa dalam diskusi kelompok berbantu CD 

Interaktif (keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil; (7)mengelola kelas; 

(8) memberi penguatan pada siswa (keterampilan memberi penguatan; (9) 

penutup. 

2.1.9.3 Sistem Pendukung 

13 Penutup - Guru membimbing dalam 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

- Guru membagikan soal 

evaluasi 

- Guru memberikan tindak 

lanjut 

- Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

- Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dari 

guru 

- Siswa ber Do‟a dan 

salam 
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Sistem pendukung dalam pembelajaran IPA model Course Review Horay 

berbantuan media CD Interaktif adalah segala sesuatu yang mendukung 

memungkinkan siswa aktif dalam membangun pengetahuannya. Sistem 

pendukung tersebut adalah penggunaan media CD Interaktif, papan tulis, kegiatan 

diskusi siswa dan evaluasi. 

2.1.9.4     Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional yang dapat ditimbulkan melalui penerapan dalam 

pembelajaran IPA model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif 

adalah dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa. Sedangkan, dampak pengiring yang timbul melalui penerapan 

dalam model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif dapat 

membentuk kemampuan berpikir kreatif, bertanggungjawab, serta bekerja sama.  

2.1.10 Kelebihan dan Kekurangan Model Course Review Horay dengan 

Media CD Interaktif  

2.1.10.1 Kelebihan Model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif 

 Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan begitu pula 

dengan model Course Reiew Horay berikut beberapa kelebihan dari model CRH: 

1) Perpaduan antara model CRH dan media CD Interaktif menarik bagi siswa 

karena pembelajaran menggunakan laptop sehingga mendorong siswa terlibat 

di dalamnya. 

2) Tidak monoton karena diselingi dengan hiburan sehingga suasana tidak 

menegangkan 
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3) Siswa lebih semangat antusias belajar karena pembelajaran berjalan dengan 

menarik 

4) Melatih kerja sama karena terdapat kegiatan diskusi kelompok dan salah 

satunya mengerjakan soal kuis dalam CD Iteraktif. 

2.1.10.2 Kelemahan model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif  

1) Adanya peluang untuk curang pada saat mengerjakan soal kuis 

2) Siswa aktif dan pasif nilainya disamakan, Shoimin (2013:54). 

  Berdasarkan beberapa kelemahan yang terdapat pada model tersebut guru 

dapat mengambil beberapa tindakan dalam pembelajaran untuk meminimalkan 

kekurangan tersebut guru harus lebih matang dalam mempersiapkan pembelajaran 

dan guru selalu mengawasi kegiatan evaluasi agar tidak terjadi kecurangan. Pada 

kelas yang gemuk terdiri dar 30 siswa atau lebih guru harus memberaikan nomor 

dada untuk setiap siswa agar pada saat kegitan diskusi guru dapat menialai lebih 

objektif antara siswa yang aktif dan pasif. 

 

2.2   KAJIAN EMPIRIS 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti  lain 

menyebutkan bahwa melalui model pembelajaran Course Review Horay Berbantu 

media CD Interaktif dapat meningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa 

penelitian yang relevan sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Anggraeni (2013) yang berjudul  

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Course Review Horay Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
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Sekaran 01 Semarang” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Keterampilan guru pada siklus I skor 2,6 dengan kriteria baik, siklus II adalah 

3,2 termasuk criteria baik, sedangkan pada siklus III meningkat mencapai 3,8 

dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas  siswa pada siklus I memperoleh 

skor dengan rata-rata 2,3 termasuk kriteria cukup baik, pada siklus II  

memperoleh jumlah skor dengan rata-rata 2,6 tergolong baik, sedangkan pada 

siklus III 3,5 kriteria sangat baik. (3) persentase hasil belajar siswa pada 

siklus I 44%, meningkat pada siklus II 67% , sedangkan pada siklus ketiga 

lebih meningkat menjadi 93%. (Joyfull Vol: 2 No: 1 Tahun 2013) 

2. Penelitian Lina Susanti, (2012) yang berjudul “Peningkatan keterampilan 

menulis aksara jawa melalui model pembelajaran kooperatif tipe course 

review horay” Hasil penelitian menunjukan bahwa diperoleh nilai rata-rata 

hasil observasi aktivitas guru mengalami peningkatan dari siklus I hingga 

siklus II. Pada siklus I aktivitas guru mendapat jumlah skor rata-rata 2,7 

dengan kategori baik, siklus II jumlah skor rata-rata 3,9 dengan kategori 

sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada silkus I dengan jumlah skor 

rata-rata 15,6 dengan kategori cukup. Siklus II jumlah skor 24,5 dengan 

kategori sangat baik. Hasil observasi pemahaman siswa terhadap materi pada 

siklus I jumlah skor rata-rata 12,3 dengan kategori baik, siklus II jumlah skor 

19,4 dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata 

kelas 62,2, meningkat dengan rata-rata kelas 65,6. Siklus II rata-rata kelas 

79,7, meningkat dengan rata-rata kelas 85. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dapat meningkatkan 

aktivitas guru, aktivitas siswa, pemahaman siswa terhadap materi dan hasil 

belajar bahasa Jawa siswa kelas IV SDN Kedungjaran Pekalongan. (Juyful 

vol: No: 1 Tahun 2012) 

3. Widyanimade (2014) “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Course Review Horay Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SD Saraswati 2 Denpasar” Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay berbantuan media audio visual memiliki 

nilai hasil belajar IPA rata-rata sebesar 76,43 sedangkan kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar 

70,75. Jadi dari hasil analisis data uji-t menunjukkan bahwa nilai hasil belajar 

IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay berbantuan media audio visual lebih baik dari pada hasil belajar IPA 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. (Jurnal Undiksa Vol: 2 

No: 1 Tahun 2014) 

4. Penelitian dilaksanakan oleh Sindju, Herkulanus Bahari dkk (2013) yang 

berjudul “Pemanfaatan CD Interaktif sebagai Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran Siswa pada Pembelajaran Matematika”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama kemampuan siswa 

membuat pertanyaan 38,9%, pada pertemuan kedua 55,5%, pertemuan ketiga 

meningkat menjadi 72,2%, dan pertemuan terakhir meningkat menjadi 83,3% 

dalam kategori sangat baik. Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan pada 
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pertemuan pertama sebesar 61,1%, meningkat menjadi 72,2%, kemudian 

pada pertemuan ketiga menjadi 83,3%, dan pada pertemuan keempat 

meningkat menjadi 94,4% dalam kategori sangat baik. Pemberian motivasi 

guru pada pertemuan pertama sebesar 61,1%, pertemuan kedua 94,4%, 

pertemuan ketiga dan keempat sangat memuaskan yaitu mencapai presentase 

100%. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan CD 

interaktif dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa Kelas V SDN 21 

Mempawah Hilir dalam pembelajaran Matematika (Jurnal Untan Vol: 2 No: 

11 Tahun 2013). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, perbedaanya 

adalah penelitian ini menggabungkan model Course Review Horay dengan CD 

Interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas IV SDN 

Gunungpati 01 Semarang. 

 

2.3   KERANGKA BERPIKIR 

 Berdasarkan hasil refleksi data observasi di kelas IV SDN Gunungpati 01 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA yang berlangsung belum 

optimal. Siswa kurang memahami materi pelajaran IPA yang telah disampaikan 

guru dikarenakan materi IPA sangat kompleks sedangkan alokasi pembelajaran 

IPA di SD terbatas, hal tersebut mengakibatkan pembelajaran yang berlangsung 

kurang optimal. Sebagian siswa tidak ikut memberikan kontribusi baik saat 

diberikan kesempatan oleh guru maupun saat diskusi kelompok disebabkan guru 

belum menerapkan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berkontribusi 
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secara merata. Di sisi lain guru belum memanfaatkan media yang mampu menarik 

perhatian siswa sehingga pembelajaran IPA dianggap sebagai pelajaran yang 

membosankan. Berdasarkan beberapa masalah di atas peneliti berusaha mencari 

pemecahan masalahnya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran CRH 

Berbantu media  CD Interaktif pada  pembelajaran  IPA.  

 Model CRH memastikan bahwa setiap siswa mendapat  kesempatan  yang  

sama untuk berperan serta dalam kelompoknya. Sedangkan media CD Interaktif 

adalah media berisi gambar, materi, video dan soal serta menimbulkan timbal 

balik, dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata, tertulisatau lisan belaka) sehingga memudahkan siswa 

untuk menyerap materi yang disajikan guru. Dengan penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dan media pembelajaran yang efektif dapat terjadi 

perubahan keaktifan dan hasil belajar siswa khususnya pada siswa kelas IV SDN 

Gunungpati 01 mengalami peningkatan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hal 

tersebut maka diperoleh kerangka  berpikir yang berdasarkan beberapa masalah di 

atas, peneliti berusaha mencari pemecahan masalahnya yaitu dengan 

menggunakan model CRH dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran IPA. 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

5
5 

Bagan 2.2 Skema alur kerangka berpikir : 

  

Kualitas pembelajaran IPA di SDN Gunungpati 01 masih rendah ditandai : 

1. Faktor guru : 1) Guru sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

namun belum mengembangkannya secara maksimal , 2)Pembelajaran berjalan 

kurang menarik karena guru kurang melibatkan siswa di dalamnya. 

2. Faktor Siswa : 1) siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas 2) 

pembelajaran masih secara klasikal, 3) siswa belum dapat bekerja dalam 

kelompok. 

3. Hasil belajar siswa rendah, karena  65 % siswa belum mencapai KKM yaitu 

sebesar ≥ 65. 

 

Kondisi awal 

Menerapkan model CRH berbantuan media CD Interaktif dalam pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SD 

Tindakan 

Kondisi akhir 

1. Ketrampilan guru meningkat dengan menggunakan model Course Review Horay 

berbantu Media CD Interaktif dengan baik 

2. Aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran IPA 

3. Hasil belajar siswa meningkat dalam pembelajaran IPA ditunjukan dengan hasil 

belajar yang melampaui KKM ≥65 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan dari kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang 

telah dijabarkan, hipotesis tindakan  dalam  penelitian  ini adalah:  

2.4.2.1 Penerapan model pembelajaran CRH berbantu media CD Interaktif dapat 

meningkatkan keterampilan guru hasil belajar dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SDN Gunugpati 01 

2.4.2.2 Penerapan model pembelajaran CRH berbantu media CD Interaktif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa hasil belajar dalam pembelajaran IPA kelas 

IV SDN Gunugpati 01 

2.4.2.3 Penerapan model pembelajaran CRH berbantu media CD Interaktif dapat 

meningkatkan dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 

Gunugpati 01.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang diakukan oleh guru  

terhadap kegiatan belajar yang berada di kelasnya sendiri berupa sebuah tindakan 

untuk mengatasi permasalahan yang mucul dikelasnya.  

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tin-

dakan kelas. Menurut Arikunto (2009:3) Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Rancangan 

dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan tahapan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Arikunto (2009:16) 
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3.1.1 Perencanaan  

 Menurut Arikunto (2010:17), dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang  mengamati 

proses jalannya tindakan. Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat 

perencanaan sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah 

2) Memilih model pembelajaran yang sesuai dan diterapkan dalam penelitian  

3) Menelaah materi dan indikator IPA kelas IV semester 2 yang akan bersama 

tim kolabolator. 

4) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang ditetapkan. 

5) Memilih dan menetapkan media yang sesuai dengan pembelajaran IPA 

6) Mempersiapkan lembar observasi untuk pelaksanaan penelitian 

7) Mempersiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis 

serta catatan lapangan selama pembelajaran melalui model CRH dengan 

media CD Interaktif. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2010:18). Penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu 

dengan melaksanakan pembelajaran IPA melalui model Course Review Horay 
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dengan Media CD Interaktif. Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 

dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan.   

3.1.3 Observasi 

 Menurut Arikuto (2010:19), observasi tindakan kelas adalah pengamatan 

yang dilakukan pada waktu pembelajaran sedang berjalan  dengan  mencatat 

semua hal yang diperlukan, data berupa data  kuantitatif  dan  kualitatif. 

Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh dan prosesnya. 

Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan tim kolabolator kelas IV SDN 

Gunungpati 01 dengan tujuan untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas 

siswa ketika pembelajaran IPA berlangsung. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik siswa agar peneliti bisa mengetahui  langkah yang dapat 

dilakukan saat melakukan penelitian. 

3.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan kegiatan secara menyeluruh mengeanai tindakan yang 

telah dilakuakan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. Kegiatan refleksi ini tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah 

selesai melakukan tindakan, kemudian berdiskusi dengan tim kolabolator untuk 

mendiskusikan implementasi rancangan pembelajaran yang telah dilakasanakan 

(Arikunto, 2010:19). Jadi, dapat disimpulkan bahwa refleksi adalah suatu proses 

dalam perenungan tentang kegiatan yang pernah dilaksanakan untuk selanjutnya 

dilakukan perbaikan. Setelah mengkaji pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

Gunungpati 01 melalui keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, apakah sudah termasuk efektif atau belum, melihat ketercapaian 
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indikator, guru peneliti bersama tim kolabolator merencanakan perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus penelitian selanjutnya. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus 

terdiri atas dua pertemuan. Siklus adalah putaran secara berulang dari kegiatan 

penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi (Arikunto 2010:16). Tahap pelaksanaan tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1 Siklus 1  

3.2.1.1 Perencanaan Siklus 1 

1. Tujuan : untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas IV SD yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dengan 

menerapkan model Course Review horay berbantuan media CD Interaktif. 

2. Skenario :  

Menerapkan model Course Review horay berbantuan media CD Interaktif 

dalam pembelajaran IPA padakelas IV SD  

3. Isi Kegiatan 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditatapkan dengan materi mendeskripsikan penyebab perubaahan 

lingkungan fisik; 

b) Mempersiapkan sumber belajar 

c) Menyiapkan alat bantu atau media dalam melaksanakan pembelajaran 
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d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru. 

3.2.1.2  Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

3.2.1.2.1 Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

1) Salam  

2) Berdo‟a bersama 

3) Guru melakukan persensi 

4) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran (CRH 1) 

5) Guru memberikan apersepsi “pernah merasakan angin yang 

berhembus?bagaimana proses terjasinya angin?” 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai” Hari ini kita 

akan belajar tentang perubahan lingkungan fisik, ibu harap setelah 

pelajaran ini kalian dapat mengetahui proses terjadinya angin, manfaat 

dan kerugian angin bagi kehidan manusia” 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan materi tentang “perubahan lingkungan fisik 

disebabkan oleh angin dan hujan” dengan menggunakan CD Interaktif 

(CRH 2) 

2) Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan 

guru (CRH 3) 

3)  Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dimengerti (CRH 4) 
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4) Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen (CRH 5) 

5) Siswa memilih kotak-kotak dalam kuis CD Interaktif (CRH 6) 

6) Siswa mengerjakan soal yang terdapat dalam kotak-kotak kuis apabila 

benar bersorak hore (CRH 7) 

7) Siswa mendiskusikan soal selanjutnya bersama kelompoknya dan 

menuliskan jawabanya dalam lembar yang telah disediakan guru (CRH 8) 

8) Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi (CRH 9) 

9) Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil diskusi, jawaban yang 

benar diberi (√ ) yang salah (x) (CRH 10) 

10)  Saat dicocokan apabila jawaban kelompok benar wajib bersorak “hore!” 

atau menyayikan yel-yel lain (CRH 11) 

11) Guru memberikan reward bagi kelompok yang terbaik (CRH 12) 

c. Kegiatan penutup (CRH 13) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari 

ini 

2) Guru memberikan soal evaluasi bagi siswa 

3) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas 

4) Salam dan do‟a 

3.2.1.2.2 Pertemuan II 

a. Kegiatan awal 

1.) Salam  

2.) Salah satu siswa memimpin do‟a  

3.) Mengkondisikan sisiwa untuk mengikuti pembelajaran 
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4.) Guru memberikan apersepsi “pernah mengamati ombak di 

pantai?apakah yang terjadi jika ombak tersebut berukuran sangat 

besar?” 

5.) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “hari 

ini kita masih akan mempelajari mengenai perubahan lingkungan fisik, 

ibu harapkan kalian nantinya dapat mengusai manfaat dan dampak dari 

cahaya matahari dan gelombang air laut” 

b. Kegiatan Inti  

1.) Guru menyampaikan materi tentang “perubahan lingkungan fisik 

disebabkan oleh angin dan hujan” dengan menggunakan CD 

Interaktif (CRH 2) 

2.) Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan 

guru (CRH 3) 

3.)  Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti (CRH 4) 

4.) Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen (CRH 5) 

5.) Siswa memilih kotak-kotak dalam kuis CD Interaktif (CRH 6) 

6.) Siswa mengerjakan soal yang terdapat dalam kotak-kotak kuis apabila 

benar bersorak hore (CRH 7) 

7.) Siswa mendiskusikan soal selanjutnya bersama kelompoknya dan 

menuliskan jawabanya dalam lembar yang telah disediakan guru 

(CRH 8) 

8.) Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi (CRH 9) 
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9.) Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil diskusi, jawaban yang 

benar diberi (√ ) yang salah (x) (CRH 10) 

10.)  Saat dicocokan apabila jawaban kelompok benar wajib bersorak “hore!” 

atau menyayikan yel-yel lain (CRH 11) 

11.) Guru memberikan reward bagi kelompok yang terbaik (CRH 12) 

c. Kegiatan penutup (CRH 13) 

1.) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari 

ini 

2.) Guru memberikan soal evaluasi bagi siswa 

3.) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas 

4.) Salam dan do‟a 

3.2.1.3 Observasi Siklus 1 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. Aspek yang 

dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti menyediakan dan mengisi 

lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil 

pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Untuk melengkapi data tentang hal-hal berkaitan dengan kualitas 

pembelajaran. Peneliti juga mencatat hal-hal yang belum terakomodasi dan 
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Merekap hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran IPA selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.4  Refleksi Siklus 1 

3.2.1.4.1  Kekurangan Siklus 1  

Pembelajaran siklus I belum sepenuhnya berlajan sesuai dengan rencana 

yang telah dirancang sebelumnya. Guru pada siklus I belum dapat menjelaskan 

materi berbantuan CD Interaktif dengan baik, Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok diskusi, membimbing bertanya masih kurang, dan masih kurang 

lengkap dalam kegiatan penutup. Selain itu, siswa dalam menanyakan materi yang 

belum dipahami masih kurang. Siswa pada siklus 1 ini juga belum antuasias untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.  

3.2.1.4.2 Kelebihan Siklus 1 

Kelebihan yang terdapat pada siklus 1 yakni tercapainya indikator keterampilan 

guru yang mendapatkan skor 3 dari skor maksimal 4 pada setiap indikatornya 

seperti: sudah melakukan membuka pelajaran dengan lengkap, memberikan variasi 

dalam mengguanakan model CRH dan media CD nteraktif, serta kemampuan 

mengelola kelas dan memberi penguatan dengan baik. Siswa dalam mempersiapkan 

diri secara fisik dan psikis dengan mempersiapkan sumber belajar dengan 

dibuktikan perolehan skor pada indikator ini mendapatkan rata rata skor 3,5. Dan 

siswa antusias dalam mengamati penayanagan materi melalui CD Interatif dengan 

skor yang diperoleh 3,8 sehingga pada pembelajaran siklus 1 ini cukup menarik 

perhatian dan minat siswa. 
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3.2.1.4.3 Solusi Perbaikan Siklus I 

Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, solusi perbaikan siklus I untuk 

dilanjutkan ke siklus II adalah: (1) guru mengorganisasikan  materi sebaik 

mungkin sebelum mengajar agar dapat runtut dalam menjelaskan sehingga tidak 

ada materi yang terlewatkan; (2) guru menciptakan kondisi kelas yang interaktif. 

misalnya dengan memberi umpan pertanyaan agar sisiwa terpancing untuk; (3) 

guru mengorganisasi siswa dalam kelompok diskusi dengan baik; (4) guru lebih 

banyak memberikan acuan dan pertanyaan lanjutan pada siswa agar siswa berani 

menjawab dan bertanya tentang hal yang belum dipahami; (5) guru memotivasi 

siswa dengan kata-kata penyemangat agar sisawa berani maju kedepan kelas 

membacakan hasil diskusi. 

3.2.2  Siklus 2  

3.2.2.1 Perencanaan Siklus 2 

1. Tujuan  

a) menerapkan model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif dalam 

pembelajaran IPA kelas IV SD, 

b) guru menjelaskan materi berbantuan CD Interaktif dengan terstruktur, 

c) mengorganisasi siswa dalam kelompok diskusi, 

d) memberi semangat agar berani maju didapan kelas,  

e) melakukan kegiatan penutup dengan lengkap.  

2. Skenario 

Dengan menerapkan model CRH berbantuan CD Interaktif pada pertemuan 

ini dengan cara: 
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a) guru memberikan pemberitahuan sebelum menayangkan materi agar siswa 

menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan dari tayangan  

b) guru memberikan petunjuk diskusi dan membimbing jalanya diskusi agar 

pada saat percobaan berjalan lancar; 

c) memberi semangat kepada siswa agar berani maju kedepan kelas 

d) mencatat langkah-langkah pembelajaran dalam kertas kecil agar tidak ada 

langkah yang terlewat 

3. Isi Kegiatan 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai indikator yan 

telah ditatapkan dengan materi mendeskripsikan penyebab perubaahan 

lingkungan fisik; 

b) Mempersiapkan sumber belajar 

c) Menyiapkan alat bantu atau media dalam melaksanakan pembelajaran 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru. 

3.2.2.2  Pelaksanaan tindakan Siklus 2 

3.2.2.2.1 Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

1) Konsultasi bersama tim kolabolator tentang materi pelajaran dan RPP yang 

akan dibuat 

2) Perwailan siswa memimpin untuk berdo‟a 

3) Guru mengkondisikan siswa 
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4) Guru memberikan apersepsi “pernahkah ditempat kalian mengalami 

banjir?tahukah kalian apa penyeban banjir?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai .”Hari ini kita 

akan belajar tentang perubahan lingkungan fisik daratan, ibu harap setelah 

pelajaran ini kalian dapat memahami pengertian dan penyebab banjir, 

tanah longsor, erosi dan abrasi” 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan materi tentang “perubahan lingkungan fisik 

disebabkan oleh angin dan hujan” dengan menggunakan CD Interaktif 

(CRH 2) 

2) Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan guru 

(CRH 3) 

3)  Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti dengan cara memberi pancingan diawal 

penelasan agar siswa menyiapkan pertanyaan(CRH 4) 

4) Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen (CRH 5) 

5) Siswa memilih kotak-kotak dalam kuis CD Interaktif (CRH 6) 

6) Siswa mengerjakan soal yang terdapat dalam kotak-kotak kuis apabila benar 

bersorak hore (CRH 7) 

7) Siswa mendiskusikan soal selanjutnya bersama kelompoknya guru 

memberi petunjuk yang aturan diskusi dan membimbing jalanya 

dskusi kemudian menuliskan jawabanya dalam lembar yang telah 

disediakan guru (CRH 8) 
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8) Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi (CRH 9) 

9) Guru memberi giliran dan menegur siswa yang ramai pada saat  

membahas hasil diskusi, jawaban yang benar diberi (√ ) yang salah (x) 

(CRH 10) 

10)  Saat dicocokan apabila jawaban kelompok benar wajib bersorak “hore!” 

atau menyayikan yel-yel lain (CRH 11) 

11) Guru memberikan reward bagi kelompok yang terbaik (CRH 12) 

c. Kegiatan penutup (CRH 13) 

Mencatat langkah-langkah pembelajaran agar dapat mengingatkan 

guru tentang langkah-langkah pembelajaran 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari 

ini 

2) Guru memberikan soal evaluasi bagi siswa 

3) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas 

4) Salam dan do‟a 

3.2.2.2.2 Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

1) Konsultasi bersama tim kolabolator tentang materi pelajaran dan RPP yang 

akan dibuat 

2) Perwailan siswa memimpin untuk berdo‟a 

3) Guru mengkondisikan siswa 

4) Guru memberikan apersepsi “pernahkah ditempat kalian mengalami 

banjir?tahukah kalian apa penyeban banjir?” 
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5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai .” Hari ini kita 

akan belajar tentang perubahan lingkungan fisik daratan, ibu harap setelah 

pelajaran ini kalian dapat memahami pengertian dan penyebab banjir, 

tanah longsor, erosi dan abrasi” 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan materi tentang “perubahan lingkungan fisik 

disebabkan oleh angin dan hujan” dengan menggunakan CD Interaktif 

(CRH 2) 

2) Siswa mengamati tayangan dari media CD Interaktif yang ditampilkan guru 

(CRH 3) 

3)  Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dimengerti (CRH 4) 

4) Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen (CRH 5) 

5) Siswa memilih kotak-kotak dalam kuis CD Interaktif (CRH 6) 

6) Siswa mengerjakan soal yang terdapat dalam kotak-kotak kuis apabila benar 

bersorak hore (CRH 7) 

7) Siswa mendiskusikan soal selanjutnya bersama kelompoknya kemudian 

menuliskan jawabanya dalam lembar yang telah disediakan guru (CRH 8) 

8) Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi (CRH 9) 

9) Guru memberi giliran dan menegur siswa yang ramai pada saat  

membahas hasil diskusi, jawaban yang benar diberi (√ ) yang salah (x) 

(CRH 10) 
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10)  Saat dicocokan apabila jawaban kelompok benar wajib bersorak “hore!” 

atau menyayikan yel-yel lain (CRH 11) 

11) Guru memberikan reward bagi kelompok yang terbaik (CRH 12) 

c. Kegiatan penutup (CRH 13) 

Mencatat langkah-langkah pembelajaran agar dapat mengingatkan guru 

tentang langkah-langkah pembelajaran 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari 

ini 

2) Guru memberikan soal evaluasi bagi siswa 

3) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas 

4) Salam dan do‟a. 

3.2.2.3 Observasi Siklus 2  

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. Aspek yang 

dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti menyediakan dan mengisi 

lembar observasi aktivitas siswa, peneliti dan observer mengamati tingkah laku 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Merekap hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk 

mengetahui kualitas pembelajaran IPA selama proses pembelajaran berlangsung. 
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3.2.2.4 Refleksi Siklus 2 Pertemuan I 

3.2.2.4.1 Kekurangan Siklus 2  

Kekurangan pada siklus 2 yakni: pada siklus ini hampir semua indikator telah 

mendapat skor maksimal namun masih ada beberapa siswa tidak memperhatikan 

kelompok lain yang presentasi hasil diskusi didepan kelas.  

3.2.2.4.2 Kelebihan Siklus 2  

Kelebihan yang baru muncul pada siklus 2 yakni guru mampu mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, serta guru Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

diskusi. Siswa sudah baik dalam mendengarkan penjelasan guru terbukti dengan 

skor yang didapat adalah sebesar 2,8.  

3.2.2.4.3 Solusi Perbaikan Siklus 2  

Walaupun selama siklus 2 ini masih terdapat sedikit kekurangan akan tetapi 

tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembelajaran IPA, 

keterampilan guru, dan aktivitas siswa. Dikarenakan indikator keterampilan guru, 

dan aktivitas siswa dan nilai hasil belajar sudah terpenuhi maka siklus Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dihentikan. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah  guru, siswa kelas IV sebanyak 19 siswa yang 

terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, penelitian ini dilaksanakan 

di SDN Gunungpati 01 Semarang. 
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3.4 VARIABEL 

3.4.1 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan pada penelitian ini adalah model Course Reviw Horay 

merupakan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan menyenangkan. Model ini berusaha untuk menguji 

pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut ditulis 

pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Model CRH juga membantu 

siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok.berbantuan 

media CD Interaktif. model Course Reviw Horay dengan menggunakan media 

audio visual  adalah model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa melalui 

aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, serta 

mengkomunikasikan, dengan menggunakan media. 

3.4.2 Variabel Masalah 

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah kualitas pembelajaran IPA 

melalui model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif kelas IV SDN 

Gunungpati 01  

3.4.2.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam penelitian ini adalah karakteristik guru 

profesional yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan pada pembelajaran IPA kelas IV SD melalui  model 

Course Reviw Horay berbantuan media CD Interaktif, yang indikatornya meliputi: 

(1) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran berupa: melakukn apersepsi, 

menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, memberi motivasi; (2) 
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keterampilan mengajukan pertanyaan kepada siswa berupa: mengajukan 

pertanyaan, memberikan acuan, memindah gilan menjawab dan memberikan 

waktu berfikir; (3) keterampilan menjelaskan materi berbantu CD Interaktif 

berupa: menjelaskan materi dengan jelas dan lancar, memberikan tekanan pada 

pokok-pokok materi, menjelaskan materi dengan menggunakan contoh dan 

ilustrasi, Memberikan balikan; (4) keterampilan menggunakan variasi berupa: 

menyiapkan dan menggunakan media CD Interaktif, memberi petunjuk yang jelas 

tentang CD Interaktif, membimbing dalam menjawab pertanyaan melalui media 

CD Interaktif, memberikan petunjuk yang jelas tentang model CRH; (5) 

Keterampilan mengorganisasikan siswa dalam kelompok diskusi berupa: 

membagi siswa dalam kelompok secara heterogen; (6) keterampilan membimbing 

siswa dalam diskusi berupa: memusatkan perhatian siswa, eningkatkan partisipasi, 

memperjelas masalah ; (7) keterampilan mengelola kelas berupa: memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur / mengingatkan, berkeliling membagi perhatian, 

membimbing kelompok diskusi; (8) keterampilan memberi penguatan berupa: 

memberi penguatan secara verbal, memberi penguatan gestural, memberi 

penguatan berupa benda, memberi kegiatan yang menyenangkan; (9) keterampilan 

menutup pelajaran: meninjau kembali / menarik kesimpulan, memberikan balikan, 

memberi soal evaluasi, memberikan tindak lanjut. 

3.4.2.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah semua kegiatan aktif untuk 

mencapai tingkat perkembangan tertentu yang dilakukan siswa pada proses belajar 

pada pembelajaran IPA IV SD melalui  model Course Reviw Horay berbantuan 
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media CD Interaktif, yang indikatornya meliputi: 1) mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran berupa: Siswa menempati tempat duduk, duduk dengan 

rapi, mengeluarkan alat tulis, memperhatiakn guru saat membuka pelajaran; 2) 

bertanya dan menjawab pertanyaan berupa: bertanya sesuai konteks, menjawab 

pertanyaan, menanyakan hal-hal yang belum dipahami, menanggapi pertanyaan 

guru; 3) mengamati dan menggunakan media CD Interaktif berupa: mengamati, 

mendengarkan, menjawab dan memberikan respon CD Interaktif dengan seksama; 

4) mendengarkan penjelasan guru berupa: mendengarkan penjelasan, memperhati-

kan informasi dari guru dengan seksama, siswa bertanya apabila tidak paham; 5) 

kegiatan menulis berupa: menyalin tulisan yang ada di papan, menjawab hasil 

diskusi kelompok dalam lembar, menulis hal-hal penting tanpa diperintah; (6) 

berdiskusi untuk mengerjakan tugas berupa: siswa dapat dikelompokkan secara 

heterogen, siswa aktif berpendapat dalam kelompok; (7) menyampaikan pendapat 

di depan kelas berupa: berani mempresentasikan hasil diskusi, merespon hasil 

diskusi dan menghargai teman yang sedang berbicara; (8) melakukan refleksi: 

siswa dapat menanggapi refleksi, menyampaikan  pertanyaan mengenai  materi 

yang belum dipahami.  

3.4.2.3 Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar dalam penilitian ini merupakan perubahan yang dialami oleh 

peserta didik dalam pembelajaran IPA melalui model CRH dengan menggunakan 

media CD Interaktif. Perilaku tersebut meliputi pengetahuan (kognitif) siswa yang 

diukur melalui tes evaluasi, sikap (Afektif) dan Psikomotor yang diukur melalui 

rekap hasil pengamatan sesuai instrumen yang telah disusun. 
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3.5   DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

1. Guru 

Sumber data guru berasal dari hasil lembar observasi yang diamati melalui 

keterampilan guru yang dilakukan oleh obsever (tim kolabolator). Sumber data ini 

dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan model Course Review Horay berbantu CD Interaktif. 

2. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, melalui hasil 

evaluasi dan angket selama pembelajaran IPA melalui model Course Review 

Horay. 

3. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari hasil catatan 

pengamatan selama proses pembelajaran berupa data ketrampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil pembelajaran. 

3.5.2 Jenis data 

5.5.2.1 Data Kuantitatif  

     Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka “data yang berbentuk 

bilangan” (Herrhyanto dan Hamid, 2008:1.3). Data berjenis kuantitatif merupakan 

data hasil belajar berupa nilai serta hasil uji kompetensi siswa yang diwujudkan 

dengan angka selama mengikuti pembelajaran IPA melalui Model Course Review 

Horay dengan media CD Interaktif. 
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5.5.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru dan catatan lapangan yang memberi 

gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa terhadap pembelajaran IPA 

dengan model Course Revie Horay. Model CRH in merupakan model paling baik 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas IV SD karena model ini 

mampu meningkatkan pemahaman melalaui diskusi kelompok dan mengaktifkan 

siswa dalam belajar melalui media CD Iteraktif. 

Data berjenis kualitatif diwujudkan dengan kalimat penjelas dari skor 1 

sampai 100 yang merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPA 

melalui Model CRH dengan media CD Interaktif yang diklasifikasikan menjadi: 

sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K). 

3.5.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

nontes dan tes. 

3.5.3.1 Non tes 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Observasi 

  Observasi merupakan mengamati dengan salah satu tujuan, dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang 

diamati (Poerwanti, 2008:3-22). 

  Metode pengumpulan data dimana pengumpul data mengamati secara 

visual gejala yang diamati serta menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas 
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siswa dalam pembelajaran IPA hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan 

sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.  

2. Catatan lapangan 

 Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran berupa data aktivitas 

siswa, keterampilan guru dari awal sampai akhir pada pokok bahasan. Serta berisi 

data yang belum terakomodasi dalam instrumen yang ada, seperti media, iklim, 

materi.  

3. Angket 

 Angket adalah pertanyaan yang ditujukan kepada responden, angket dalam 

penelitian ini ditujukan kepada siswa. Dalam membuat pertanyaan harus disusun 

dalam skala pengukuran dan jumlah mencukupi untuk mengukur variabel yang 

diteliti. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan 

kemampuan berbahasa responden . 

4. Wawancara 

     Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non tes 

yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab. Namun pada penelitian ini 

wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan kolabolator. Dengan 

membuat sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menilai 

bagaimana penerapan model Course Review Horay berbantuan media CD 

Interaktif pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang. 

5.5.3.2 Tes 



79 
 

 
 

7
9 

 Menurut Arikunto dkk (2012: 67) alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan 

yang sudah ditentukan. Sedangkan tes menurut Poerwanti (2008:3.16) pada teknik 

tes penilaian dilakukan dengan menguji peserta didik. Tes digunakan untuk 

mengetahui indikator pencapaian kompetensi, Pada penelitian ini menggunakan 

tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

IPA melalui pendekatan Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif. 

3.5.4 Validitas Alat Pengumpul Data 

Validitas merupakan ukura ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 

348). Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur.  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal, 

yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi untuk instrumen tes, 

sedangkan validitas konstruk untuk instrumen non tes.  

3.5.4.1 Validitas Konstruk (Contruct Validity) 

Menurut Sugiyono (2010) untuk melakukan pengujian validitas konstruk 

dapat dilakukan dengan langkah mengkonstruksikan instrumen yang telah dibuat, 

kemudian dikonsultasikan dengan ahli, lalu mentabulasikan. Setelah data 

ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, 

yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen. Berdasarkan uraian 

mengenai validitas konstruk tersebut, butir instrumen non tes dalam penelitian ini 
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harus berkaitan dengan indikator, definisi opersional, dan konsep teori tentang 

variabel yang diukur (dalam hal ini keterampilan guru dan aktivitas siswa). 

3.5.4.2 Validitas Isi (Content Validity) 

Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono, 2010: 353). 

Pada setiap instrumen baik test maupun nontest terdapat butir butir (item) 

pertanyaan atau pernyataan. Berdasarkan uraian dari Sugiyono tersebut, maka 

instrumen pengumpul data dalam penelitian ini harus sesuai dengan silabus 

pembelajaran IPA kelas IV SD.  

3.5.5 Teknik Analisis Data 

3.5.5.1 Teknik Analisis Kuantitatif  

Teknik analisis kuantitatif adalah mendiskripsikan suatu peristiwa yang 

telah direkam atau hasil belajar kognitif, kemudian diolah dengan menentukan 

mean atau rata-rata, ketuntasan siswa, dan persentase ketuntasan hasil pengolahan 

tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses 

belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya.  

a. Data hasil belajar siswa menurut Poerwanti (2008: 6.15) dianalisis dengan 

menggunakan rumus:  

 

 

Keterangan :  N = Nilai 

N= 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 (skala 0-100) 
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𝑋  = 
 𝑋

 𝑁
 

 B =  Skor yang diperoleh (dijawab benar) 

 St =  Skor Maksimal (skor teoritis) 

b. Data nilai rata-rata kelas di analisis dengan rumus: 

Keterangan :  

X = nilai rata-rata  

X = jumlah semua nilai siswa  

N = jumlah siswa      (Aqib, 2010:40)  

c. Menentukan data ketuntasan belajar klasikal:  

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : P = Pesrentase   

       (Aqib, 2010:41) 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan berdasarkan kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, tuntas 

dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

 

Kriteria ketuntasan klasikal Kualifikasi 

≥80% Tuntas 

<80% Tidak Tuntas 

 

  

P = 
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑋 100 % 
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Tabel 3.2  

Kriteria Ketuntasan Minimal Hasil Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan Individu  Kualifikasi 

                ≥ 65 Tuntas 

                < 65 Tidak Tuntas 

(KKM  mata pelajaran IPA di SDN Gunungpati 01) 

3.5.5.2 Teknik Analisis Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA, dengan analisis deskriptif kualitatif. Data 

kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data 

yang didapat dari instrument pengamatan keterampilan guru dan instrument 

pengamatan aktivitas siswa. Adapun data keterampilan guru, dan aktivitas siswa 

diklaifikasikan dalam empat kategori.  

Menurut Widyoko (2012: 110) cara mengolah skor untuk menentukan 

klasifikasi sebagai berikut:  

a. Menentukan skor terendah(k);  

b. Menentukan skor tertinggi(m);  

c. Mencari median;  

d. Mencari jarak Interval 

e. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, 

kurang).  

Median   : 
Skor  maksimal +Skor  minimal

2
       (Poerwanti,2008:6.9) 
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Jarak Interval  :
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

      (Widyoko,2012: 110) 

 Berdasarkan uraian tersebut, kriteria data skor yang diperoleh dapat 

dikonversikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria  Keberhasilan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Jumlah Skor Kategori 

(k+3i) ≤ skor ≤ m Sangat Baik 

(k+2i)≤ skor ≤ (k+3i) Baik 

(k+1i)≤ skor ≤ (k+2i) Cukup 

k ≤ skor ≤ (k+1i) Kurang 

Deskripsi kualitatif keterampilan guru dan aktivitas siswa digambarkan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 3.4  

Kriteria Pensekoran Keterampilan guru dan Aktivitas siswa 

 

Rentang   

Kategori Keterampilan Guru Aktivitas Siswa 

30 ≤ skor ≤ 36 26≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

23 ≤ skor ≤ 30 20≤ skor < 26 Baik 

16  ≤ skor ≤  23 14 ≤ skor < 20 Cukup 

8    ≤ skor ≤ 16 8 ≤ skor < 14 Kurang 

Peneliti mendeskripsikan skor keterampilan guru ke dalam empat kategori 

dengan kriteria penskoran keterampilan guru dan aktivitas siswa ke dalam empat 

kategori. Untuk keterampilan guru Skor 8≤ skor <16 pada kategori kurang. Skor 

16≤ skor <23 pada kategori cukup. Skor 23≤ skor <30 pada kategori baik. Skor 

30≤ skor ≤36 kategori sangat baik. Sedagkan skor 8≤ skor <14 pada kategori 
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kurang. Skor 14≤ skor <20 pada kategori cukup. Skor 20≤ skor <26 pada kategori 

baik. Skor 26≤ skor ≤32 kategori sangat baik pada pensekora aktivitas siswa. 

Tabel 3.5  

Kriteria Pensekoran Ranah Afektif 

 

Jumlah Skor Kriteria 

10 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

8 ≤ skor ≤ 10 Baik 

6 ≤ skor ≤  8 Cukup 

4  ≤ skor ≤ 6 Kurang 

Peneliti mendeskripsikan pensekoran ranah afektif ke dalam empat kriteria 

dengan penskoran ranah afektif ke dalam empat kategori. Skor 4≤ skor <6 pada 

kategori kurang. Skor 6≤ skor <8 pada kategori cukup. Skor 4≤ skor <6 pada 

kategori baik. Skor 10≤ skor ≤12 kategori sangat baik. 

Tabel 3.6  

Kriteria Pensekoran Psikomotor 

Jumlah Skor Kriteria 

6,5 ≤ skor ≤8 Sangat Baik 

5 ≤ skor ≤ 6,5 Baik 

3,5 ≤ skor ≤ 5 Cukup 

2 ≤ skor ≤ 3,5 Kurang 

Peneliti mendeskripsikan pensekoran ranah psikomotor ke dalam empat 

kriteria dengan penskoran ranah psikomotor ke dalam empat kategori. Skor 2≤ 

skor <3,5 pada kategori kurang. Skor 3,5≤ skor <5 pada kategori cukup. Skor 5≤ 

skor <6,5 pada kategori baik. Skor 6,5≤ skor ≤8 kategori sangat baik. 
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1) Keterampilan guru  

Data keterampilan guru diambil berdasarkan kategori Sangat Baik (jika 

muncul 4 deskriptor), Baik (jika muncul 3 deskriptor), Cukup (jika muncul 2 

deskriptor), dan Kurang (jika 4 deskriptor tidak nampak atau hanya 1 yang 

nampak). Penelitian ini menggunakan 9 indikator untuk keterampilan guru. Cara 

untuk mengolah data skor yaitu menentukan skor tertinggi, skor terendah, jumlah 

kelas interval, dan jarak interval. 

2) Aktivitas Siswa  

Data aktivitas siswa diambil berdasarkan kategori Sangat Baik (jika muncul 

4 deskriptor), Baik (jika muncul 3 deskriptor), Cukup (jika muncul 2 deskriptor), 

dan Kurang (jika 4 deskriptor tidak nampak atau hanya 1 yang nampak). 

Penelitian ini ada 8 indikator aktivitas siswa. Cara untuk mengolah data skor yaitu 

menentukan skor tertingi, skor terendah, jumlah kelas interval, dan jarak interval. 

3) Hasil Belajar IPA melaui CRH berbantuan CD Interaktif 

a. Kognitif 

Data siswa diambil melalui hasil tes evalusi, secara individual berdasarkan 

KKM Tuntas (jika mendapat nilai ≥ 65), Tidak Tuntas (jika mendapat nilai ≤ 

65). Kemudian secara klasikal berdasarkan persentase ketuntasan belajar klasikal, 

Tuntas (jika mencapai ≥ 80%), Tidak Tuntas (jika hanya mencapai ≤ 80%). 

b. Afektif  

Data ini diambil berdasarkan kategori Sangat Baik (jika muncul 4 

deskriptor), Baik (jika muncul 3 deskriptor), Cukup (jika muncul 2 deskriptor), 
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dan Kurang (jika deskriptor tidak nampak atau hanya 1 yang nampak). 

Indikatornya berupa kerja sama, tanggung jawab, dan percaya diri. 

c. Psikomotor 

Data ini diambil berdasarkan kategori Sangat Baik (jika muncul 3 

deskriptor), Baik (jika muncul 2 deskriptor), Cukup (jika muncul1 deskriptor), 

dan Kurang (jika semua deskriptor tidak nampak). Indikatornya berupa kerja 

sama, tanggung jawab, dan percaya diri. Indikatornya berdiskusi dalam kelompok 

dan menyampaikan hasil diskusi. 

 

3.6    INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Course Review Horay dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

Gunungpati 01 kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Model Couse Review Horay berbantuan CD Interaktif paling baik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada kelas IV SD 

2. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Course Review Horay dengan media CD Interaktif meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor 23 ≤ skor ≤ 30. 

3. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model Course 

Review Horay dengan media CD Interaktif meningkat dengan kategori 

sekurang-kurangnya baik dengan skor 20≤ skor < 26 

4. Ketuntasan dan keberhasilan belajar sebagai berikut:  
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a. Ranah kognitif minimal 80% dari seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Gunungpati 01 mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 

dalam pembelajaran IPA  

b. Ranah afektif dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor (8≤ skor ≤ 10) 

c. Ranah psikomotor dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor (3,5 ≤ skor ≤ 5) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model Course Review Horay (CRH) berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 

01 Semarang, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD. CRH yang memiliki 

sintak yang terdiri dari 13 dapat membantu siswa untuk memahami konsep 

dengan baik melalui diskusi kelompok. kelebihan dari model CRH ini 

adalah menarik sehingga mendorong siswa terlibat di dalamnya, 

pembelajaranya tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan seperti 

menyanyikan yel-yel. Guru bertugas sebagai fasilitator, dan pembimbing 

siswa, bukan sebagai penyampai materi tunggal. Sedangkan, siswa aktif 

membangun pengetahuannya sendiri melalui diskusi kelompok. penggunaan 

media CD Interaktif, papan tulis, kegiatan diskusi siswa dan evaluasi; 

2. Model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru pada pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan berdasarkan 

observasi keterampilan guru, pada siklus 1 memperoleh rata-rata skor total 

25 dengan kategori baik. Pada tindakan siklus 2 mendapat rata-rata skor 

total 32,5 dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru telah mencapai 
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indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai kategori baik. 

Hal ini karena guru selalu menciptakan pembelajaran yang aktif 

menyenangkan melalui kegiatan diskusi kelompok mengguanakan CD 

Interaktif; 

3. Model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

aktivitas siswa  pada pembelajaran IPA setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan observasi aktivitas, pada siklus 1 memperoleh rata-rata skor 

total 20,1 kategori baik. Pada tindakan siklus 2 diperoleh rata-rata skor 23,8 

dengan kategori baik. Meningkatnya aktivitas siswa dikarenakan dengan 

model ini siswa terlatih untuk memahami konsep melalui diskusi kelompok 

dan dibiasakan untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat.  

4. Model Course Review Horay berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

Hasil belajar IPA pada setiap siklusnya pada setiap ranah sebagai berikut: 

a. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif  meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini ditunjukkan berdasarkan observasi keterampilan 

guru, pada siklus 2 rata-rata persentase ketutasan belajar klasikal 

sebesar 84%. Hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 80% siswa mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 65 

b. Keberhasilan ranah afektif siswa pada pembelajaran IPA melalui 

model Course Review Horay (CRH) berbantuan CD Interaktif 

meningkat dapat ditunjukkan pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor 
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sebesar 7,2 dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus 2 

diperoleh rata-rata skor 9,6 dengan kategori baik; 

c. Keberhasilan ranah psikomotor siswa pada pembelajaran IPA melalui 

model Course Review Horay (CRH) berbantuan CD Interaktif 

meningkat dapat ditunjukkan pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor 

sebesar 6 dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus 2 

diperoleh rata-rata skor 6,4 dengan kategori baik.  

Berdasarkan simpulan di atas, maka hipotesis tindakan bahwa penerapan 

model Course Review Horay (CRH) berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang telah 

terbukti kebenarannya. 

5.2 SARAN  

Setelah dilakukan penelitian di kelas IV SDN Gunungpati 01 Semarang 

melalui model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

5.2.2 Teoritis 

Menerapkan model Course Review Horay berbantuan media CD Interaktif 

merupakan model terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV SD. Hal karena, melalui model Course Review Horay (CRH) 

berbantuan CD Interaktif guru dalam pembelajaran ini trampil dan kreatif dalam 

memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa.  
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Guru memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang disesuaikan 

dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah. Perencanaan tersebut antara lain: 

pemilihan materi, pembuatan media, pembuatan LKS, instrument evaluasi yang 

tepat untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. 

Guru dapat menerapkan model Course Review Horay berbantuan media CD 

Interaktif pada sekolah yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap seperti LCD 

dan komputer atau laptop serta guru harus pandai dalam management waktu agar 

pembelajaran berajalan dengan optimal. 

5.2.2 Praktis  

Guru harus menerapkan salah satu model dalam pembelajaran yang 

efektif, seperti model Course Review Horay dengan menggunakan media CD 

Interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

Guru agar bisa menerapkan pendekatan tersebut tentunya harus menguasai 

model Course Review Horay. Sehingga, guru perlu mengikuti pelatihan, seminar, 

atau workshop ilmiah tentang model tersebut. Selain itu, guru bisa bekerjasama 

dengan pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan ilmiah tersebut. Hal ini karena, 

pihak sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

keterampilan menulis di sekolah tersebut.  
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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SEMESTER II 

Sekolah   : SDN Gunungpati 01 

Kelas/ Smester  : IV/ II 

Standar Kompetensi   : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Media  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

Perubahan 

kenampakan 

lingkungan 

fisik bumi 

1. Menjelaskan proses 

terjadinya angin dan hujan 

2. Menjelaskan jenis-jenis angin 

dan hujan yang 

menguntungkan dan 

merugikan manusia 

3. Memberikan contoh 

keuntungan dan kerugian 

angin dan hujan dalam 

kehidupan sehari-hari 

4. Menjelaskan manfaat dan 

kerugian akibat cahaya 

1. Mengamati dan 

menganalisis 

Penjelasan guru 

dengan CD 

interaktif 

2. Memecahkan 

masalah 

3. Mendemonstrai

kan proses 

terjadinya erosi 

pada 

permukaan 

CD 

Interaktif 

5 x 35 

menit. 

 

Untuk siswa : 1) 

Buku BSE IPA kelas 

IV SD, 2) Sains 

untuk SD Kelas IV, 

3) Buku IPA Alam 

Sekitar Kita SD 

Kelas IV B. 

Untuk guru : 

2) Buku Media 

Pembelajaran, 3) 

buku Pembelajaran 

IPA SD 

Tes, non 

tes 
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matahari bagi kehidupan. 

5. Menjelaskan jenis-jenis 

gelombang air laut. 

6. Menjelaskan manfaat dan 

kerugian akibat gelombang 

air laut. 

tanah  

 

 



208 

 

 
 

2
0
8 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

SD    : SDN Gunungpati 01 

Kelas / Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran   : IPA 

Alokasi waktu  : 5 x 35 menit 

Jumlah Pertemuan  : 2 kali pertemuan. 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

C. INDIKATOR 

10.1.1 Menjelaskan proses terjadinya angin dan hujan 

10.1.2 Memberikan contoh keuntungan dan kerugian angin dalam kehidupan 

sehari-hari 

10.1.3 Memberikan contoh keuntungan dan kerugian hujan dalam kehidupan 

sehari-hari 

10.1.4 Menjelaskan manfaat dan kerugian akibat cahaya matahari bagi 

kehidupan. 

10.1.5 Menjelaskan manfaat dan kerugian akibat gelombang air laut. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan media CD Interaktif tentang hujan, siswa dapat 

menjelaskan terjadinya hujan dan angin dengan benar. 

2. Dengan Mengamati media CD Interaktif tentang angin, siswa dapat 

menjelaskan terjadinya hujan dan angin dengan benar 

3. Melalui penjelasan guru tentang keuntungan angin siswa dapat 

menyebutkan keuntungan angin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 

4. Dengan penjelasan guru tentang keuntungan dan kerugian angin siswa dapat 

menyebutkan kerugian angin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 

5. Melalui penjelasan guru tentang keuntungan dan kerugian hujan, siswa 

dapat menjelaskan akibat dari hujan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

benar. 
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6. Melalui penjelasan guru tentang manfaat cahaya matahari siswa dapat 

menyebutkan manfaat cahaya matahari dengan benar 

7. Melalui pengamatan CD Interaktif siswa dapat menyebutkan kerugian 

cahaya matahari dengan benar 

8. Melalui CD Interaktif tentang gelombang air laut siswa dapat menjelaskan 

manfaat gelombang laut dengan benar. 

9. Melalui CD Interaktif tentang kerugian gelombang air laut, siswa dapat 

menjelaskan kerugian akibat gelombang laut dengan benar. 

Karakter yang diharapkan:  

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

3. Kerja sama ( Cooperation ) 

4. Percaya diri ( Confidence ) 

E. MATERI AJAR 

1. Perubahan lingkungan fisik bumi 

2. Pengaruh perubahan lingkunganfisik bumi terhadap kehidupan sehari-hari  

manusia 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan 

Saintifik 

 Model 

Course Review Horay  

 Metode  dan Media  

Metode : Diskusi, pengamatan, tanya jawab, Penugasan 

Media : CD Interaktif 
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran pertemuan I 

NO 
Tahap 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

1 Pra Kegiatan ± 5 Menit 

  

a. Menyiapkan Media, Alat dan Sumber Belajar 

b. Mengkondisikan kelas (CRH 1) 

c. Mengucapkan salam 

d. Mengajak siswa berdo‟a 

e. Melakukan presensi. 

2 Kegiatan Awal ± 5 Menit 

  

a. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya“pernah merasakan angin yang 

berhembus?bagaimana proses terjasinya angin” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai.” Hari ini kita akan belajar tentang 

perubahan lingkungan fisik, ibu harap setelah 

pelajaran ini kalian dapat mengetahui proses 

terjadinya angin, manfaat dan kerugian angin bagi 

kehidan manusia”  

c. Guru menyampikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan pada hari ini. 

3 Kegiatan Inti ± 70 Menit 

  

a.  Guru menyampaikan materi proses terjadinya 

angin dan hujan  melalui CD Interaktif (CRH 2)  

(Eksplorasi) 

b. Siswa mengamati tayangan dari media CD 

Interaktif yang ditampilkan guru (CRH 3) 

(Elaborasi) (mengamati) 
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c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan 

(CRH 4) (Eksplorasi) (menanya) 

d. Guru membentuk kelompok diskusi yang terdiri 

4 siswa secara heterogen terdiri dari kelompok 

1, 2,3, dan 4 (CRH 5) 

e. Guru membagikan media (berupa laptop dan CD 

Interaktif) kepada setiap kelompok 

f. Siswa memilih kotak dalam kuis CD Interaktif 

(CRH 6) (Elaborasi) 

g. Siswa menjawab soal yang terdapat dalam kotak 

kuis apabila benar bersorak hore (CRH 7) 

(mengasosiasi) 

h. Guru dan siswa mengkonfirmasi jawaban kuis 

(konfirmasi) 

i. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan soal 

selanjutnya  dalam lembar yang telah disediakan 

guru (CRH 8) (mengasosiasi) 

j. Perwakilan siswa membacakan hasil diskusi di 

depan kelas (CRH 9) (Elaborasi) 

k. Saat dicocokkan apabila benar diberi tanda (√) 

dan salah diisi (x) (CRH 10) (konfirmasi)  

l. Jika jawaban siswa benar maka kelompok 

bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain 

(CRH 11) (Konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik 

(CRH 12) (Eksplorasi) 

4 Kegiatan Akhir ± 25 Menit 

  a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 
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yang mereka lakukan pertemuan tersebut 

b. Guru memberikan soal evaluasi  

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

d. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya   

e. CRH 13 (Guru menutup pelajaran ) 

 

H. Kegiatan pembelajaran Pertemuan 2 

NO 
Tahap 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

1 Pra Kegiatan ± 5 Menit 

  

a. Menyiapkan Media, Alat dan Sumber Belajar 

b. Mengkodisikan kelas (CRH 1) 

c.  Mengucapkan salam 

d. Mengajak siswa berdo‟a 

e. Melakukan presensi. 

2 Kegiatan Awal ± 5 Menit 

  

a. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya“pernah mengamati ombak di 

pantai?apakah yang terjadi jika ombak tersebut 

berukuran sangat besar?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai.”hari ini kita masih akan 

mempelajari mengenai perubahan lingkungan fisik, 

ibu harapkan kalian nantinya dapat mengusai 

manfaat dan dampak dari cahaya matahari dan 

gelombang air laut”  

c. Guru memotivasi siswa “kalian harus 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya agar 
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nanti mendapat nilai yang memuaskan”.  

3 Kegiatan Inti ± 70 Menit 

  

a. Guru menyampaikan materi proses terjadinya 

angin dan hujan  melalui CD Interaktif (CRH 2)  

(Eksplorasi) 

b. Siswa mengamati tayangan dari media CD 

Interaktif yang ditampilkan guru (CRH 3) 

(Elaborasi) (mengamati) 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan 

(CRH 4) (Eksplorasi) (menanya) 

d. Guru membentuk kelompok diskusi yang terdiri 4 

siswa secara heterogen terdiri dari kelompok 1, 

2,3, dan 4 (CRH 5) 

e. Guru membagikan media (berupa laptop dan CD 

Interaktif) kepada setiap kelompok 

f. Siswa memilih kotak dalam kuis CD Interaktif 

(CRH 6) (Elaborasi) 

g. Siswa menjawab soal yang terdapat dalam kotak 

kuis apabila benar bersorak hore (CRH 7) 

(mengasosiasi) 

h. Guru dan siswa mengkonfirmasi jawaban kuis 

(konfirmasi) 

i. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan soal 

selanjutnya  dalam lembar yang telah disediakan 

guru (CRH 8) (mengasosiasi) 

j. Perwakilan siswa membacakan hasil diskusi di 

depan kelas (CRH 9) (Elaborasi) 

k. Saat dicocokkan apabila benar diberi tanda (√) 

dan salah diisi (x) (CRH 10) (konfirmasi)  
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l. Jika jawaban siswa benar maka kelompok 

bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain 

(CRH 11) (Konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik 

(CRH 12) (Eksplorasi) 

4 Kegiatan Akhir ± 25 Menit 

  a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang mereka lakukan pertemuan tersebut 

(mengkonfirmasi) 

b. Guru memberikan soal evaluasi  

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

d. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya   

e. Guru menutup pelajaran (CRH 13) 

 

I. Media dan Sumber belajar 

Media  : CD Interaktif 

Sumber  :  

a. Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

b. Standar Proses, Permendiknas No 41 Tahun 2007 

c. Heri Sulistyanto, dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas IV. Jakarta: Pusat perbukuan, DEPDIKNAS. 

d. Perbukuan, DEPDIKNAS.  

e. S. Rositawati, dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat perbukuan, 

f. Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: 

Erlangga. 
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MATERI 

Siklus I Pertemuan I 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD :10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

Faktor hujan 

 Turunnya hujan sangat menyenangkan para petani. Karena dengan hujan 

petani dapat mengairi kebun dan sawahnya. Dapatkah kamu bayangkan apabila 

hujan turun dengan lebat dan terus menerus? Ya, hujan yang besar dapat 

menimbulkan banjir yang sangat merugikan bagi makhluk hidup. Rumah-rumah 

terendam, sawah yang tidak bisa dipanen karena terendam banjir, jalanan yang 

macet dan lain lain. Selain itu banjir dapat merusak lapisan tanah. Tanah yang 

gundul tidak akan mampu menahan aliran air, sehingga terjadilah erosi atau 

pengikisan tanah.  

Air hujan yang turun ke bumi dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang 

ada di sekitar kita. Guyuran air tersebut dapat membersihkan debu-debu yang 

beterbangan di udara maupun yang menempel di bangunan atau pepohonan. 

Sehingga setelah hujan turun, udara dan benda-benda di permukaan bumi terasa 

segar dan bersih. Air hujan yang meresap ke dalam tanah juga menghidupkan 

tumbuhan. Sehingga di musim penghujan tanaman akan tumbuh subur. 

 Tanah yang terkikis terbawa oleh aliran air dan diendapkan pada suatu 

tempat, peristiwa itu dinamakan sedimentasi. Daerah pinggiran sungai yang tidak 

ditumbuhi tanaman lebih mudah terkikis oleh arus sungai. Pengikisan oleh air 

sungai tetap terjadi meskipun pinggiran sungai ditanami tumbuhan. Hanya 

pengikisan yang terjadi lebih sedikit. 

 

 

LAMPIRAN 1 
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Faktor angin  

Tentunya kamu pernah merasakan hembusan angin bukan? Rasanya sangat segar 

terasa di badan. Angin mempunyai manfaat yang banyak untuk manusia. 

Misalnya mengeringkan pakaian yang basah, atau membantu penyerbukan pada 

bunga. Bagaimana kalau angin itu berhembus sangat kencang? Angin yang 

berhembus kencang biasanya menyertai cuaca buruk. Angin yang kencang dapat 

merugikan manusia, misalnya angin topan. Angin topan dapat menghancurkan 

benda-benda yang dilaluinya.  

Jenis‐jenis angin yang menguntungkan manusia: 

• Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut. Umumnya 

terjadi pada saat malam hari dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 06.00. Jenis 

angin ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan 

perahu bertenaga angin sederhana. 

• Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat. Umumnya 

terjadi pada siang hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Angin ini 

biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut 

Angin yang Merugikan bagi manusia : 

 Angin Fohn adalah angin kencang yang terjadi di Indonesia 

1. Angin Bahorok (Deli, Sumatera Utara) 

2. Angin Kumbang (Cirebon, Jawa Barat) 

3. Angin Gending (Pasuruan, Jawa Timur) 

4. Angin Brubu (Makassar, Sulawesi Selatan) 

5. Angin Wambraw (Biak, Irian Jaya) 

 Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 

km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis 

balik utara dan selatan. 
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 Angin Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang 

membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian 

langka dari dasar awan cumulusdengan permukaan tanah. tornado lebih 

sering terjadi di Amerika Serikat. 
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MEDIA 

Siklus 1 Pertemuan 1 

CD Interaktif 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Siklus 1 Pertemuan 1 

Nama Anggota : ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

Petunujuk  : 

1. Tulislah nama anggota kelompokmu! 

2. Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman kelompokmu! 

Tujuan   : Menyebutkan manfaat dan kerugian hujan 

Pertanyaan   : lengkapi bagan diawah ini ! 

1.  

 

a. Manfaat : 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

....................................................

....................................................

b. Kerugian: 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

LAMPIRAN 3 
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Tujuan : Mengetahui pengertian dan kerugian dari angin

 

   

c. Peristiwa

Angin

e. Dampak yang ditimbulkan:

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

.................................

d. Pengertian:

.........................................

.........................................

.........................................

......................................... 

e.yang terjadi di Indonesia:

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus 1 Pertemuan I 

Sekolah  : SDN Gunungpati 01 

Kelas/ Smester : IV/ II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Jenis 

Soal 
Ranah 

Butir 

soal 

10. Memahami 

perubahan 

lingkungan 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai 

10.1.1Menjelaskan 

terjadinya hujan dan 

angin  
Isian  

 

C3 
2 (I) 

LAMPIRAN 4 
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fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

 Uraian C4 2 (II) 

10.1.2 Memberikan 

contoh keuntungan 

dan kerugian angin 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Isian  C2 
1, 3, 

5 (I) 

10.1.3 Memberikan 

contoh keuntungan 

dan kerugian hujan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Isian  C2 4 (I) 

Uraian C4 1 (II) 



224 

 

 
 

2
2
4 

 

 

 

SOAL EVALUASI 

Siklus 1 Pertemuan I 

A. Isian  

Isilah Titik-titik dibawah ini dengan benar! 

1. Erosi (pengikisan tanah) juga bisa diakibatkan oleh angin. Erosi yang 

disebabkan oleh angin biasa terjadi di ....................... 

2. .......................dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan membuat 

PLTA 

3. Manfaat angin darat bagi nelayan adalah ..................... 

4. Salah satu manfaat hujan bagi manusia adalah..................  

5. Pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih 

yang sering terjadi di wilayah tropis adalah angin...................... 

B. Uraian 

1. Jelaskan apa saja keuntungan hujan bagi manusia? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2. Bagaimana bisa terjadi angin? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

  

Nama   :  

No. Absen : 

LAMPIRAN 5 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Siklus 1 Pertemuan I 

LKS  

 

  

a. Manfaat : 

1) mengairi sawah para petani

2) memersihkan debu dan polusi udara

3) meyuburkan tumbuhan dan tanaman

4) memenuhi kebutuhan sehari-hari

b. Kerugian: 

1) banjir

2) Erosi

3) Tanah Lomgsor

LAMPIRAN 6 
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Evaluasi 

A. Pilihan Ganda  

1. Pengunugan  

2. Angin 

3. Berangkat mencari ikan/ berlayar 

4. Mengairi sawah 

5. Topan 

B. Uraian 

c. Peristiwa

Angin Topan

e. Dampak yang ditimbulkan:

1. merusak apaun yang 
dilaluinya seperi rumah, gedung 

2. merobohkan pepohonan

3. dapat menyebabkan mengikis 
bebatuan 

d. Pengertian :

Angin adalah udara yang bergerak 
akibat rotasi bumi dan perbedaan 

tekanan udara di sekitarnya. Angin 
bergerak dari tempat bertekanan 
udara tinggi ke bertekanan udara 

rendah.

F. jenis yang ada di 
Indonesia:

1. Angin Bahorok

2. Angin Kumbang

3. Angin Gending

4. Angin Brubu

5. Angin Wambraw
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1. Erosi akan melanda daerah tersebut, tanah akan terbawa air hujan sehingga 

tanah tidak akan subur dan sungai akan terbentuk delta. 

2. Angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan 

udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke 

bertekanan udara rendah. 

PEDOMAN PENSEKORAN 

NO Jenis Soal 
No 

Soal 
Skor Total Skor 

1 Pilihan Ganda 1-5 setiap jawaban benar skor 2 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

2 Uraian 1-2 setiap jawaban benar skor 5 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

 

 

 

 

 

 

Skor 

Maksimal: 

20 

  

 

Nilai maksimal = 
skor  yang  diperoleh  

Skor  maksimal
 x 100 

 



228 

 

 
 

2
2
8 

 

MATERI 

Siklus I Pertemuan II 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD :10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik 

Faktor cahaya matahari 

Matahari yang telah diciptakan Tuhan mempunyai peran yang sangat 

penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan sinar matahari. Dapat 

kamu bayangkan dunia yang dingin dan gelap gulita tanpa cahaya matahari, 

mengerikan bukan? Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari untuk 

membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan 

sinar matahari untuk kehidupannya. Manusia memanfaatkan cahaya matahari 

untuk keperluan hidupnya. Mulai dari menjemur pakaian, cahaya pagi membuat 

badan sehat karena mengandung Vit D, membunuh banteri, jamur dan virus 

sampai membuat pembangkit listrik tenaga surya. 

Namun, cahaya matahari juga dapat membawa dampak yang tidak 

diharapkan oleh manusia. Ketika musim kemarau yang panjang, cahaya matahari 

dapat menyebabkan keretakan pada tanah dan batuan. Cahaya matahari pun dapat 

membakar pepohonan atau rerumputan yang kering. Sehingga terjadilah 

kebakaran hutan.  

Faktor gelombang laut 

Pernahkah kamu pergi berwisata ke pantai? Coba kamu perhatikan 

gelombang yang ada di laut! Gelombang laut kadang-kadang berupa gelombang 

yang sangat besar. Gelombang besar dapat mengubah penampakan daratan. 

Pengikisan pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. Lihatlah batu 

karang yang kokoh dan kuat di pinggir pantai! Batu karang itupun dapat terkikis 

oleh gelombang laut.  

LAMPIRAN 7 
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Manfaat gelombang air laut bagi kehidupan mausia: 

a. Menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia 

Jelas bahwa ombak lautan tidak dapat terjadi tanpa angin. Mula-mula 

menyebabkan riak di permukaan laut dan kemudian gelombang, Gelombang 

membantu meminimalkan suhu ekstrem di planet ini, memindahkan air dingin 

dari kutub, sementara pada saat yang sama bergerak air hangat dari khatulistiwa 

ke arah yang dingin. 

b. Meningkatkan Adanya Keanekaragaman Hayati 

Gelombang laut yang disebabkan oleh angin dan ombak memungkinkan penghuni 

laut agar larva/telur mereka diangkut dengan jarak yang jauh, sehingga muncul 

spesies baru dari hasil evolusi dan adaptasi dari makhluk laut yang terbawa 

gelombak laut tersebut 

c. Gelombang Laut Membantu Adanya Hubungan Simbiosis Mutualisme 

Sementara gelombang Laut yang mengikis karang dengan terus menerjang pada 

mereka, organisme laut telah beradaptasi dengan ini dan menempel ke 

karang‐karag tersebut sehingga disini membantu adanya penundaan pengikisan 

batu karang tersebut dalam hal ini terjadi hubungan simbiosis sejati. 

d. Gelombang Laut Membantu Membuat Pantai 

Pantai diciptakan oleh pasir yang dibawa naik dari dasar laut oleh ombak, yang 

juga mencuci pasir dan dibersihkan. Pasir diaduk dan tersuspensi dalam air yang 

memungkinkan untuk diangkut ke pantai oleh ombak. 

Kerugian yang diakibatkan gelombang air laut: 

a. Abrasi Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan perubahan 

pada permukaan bumi. Peristiwa ini ini disebut Abrasi. Abrasi yang telah 

terjadi menimbulkan pantai‐pantai yang sangat indah. Abrasi dapat pula 
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menimbulkan masalah, contohnya air laut sampai ke daratan bahkan sampai 

ke pemukiman penduduk bahkan ada pula pulau‐pulau kecil yang tenggelam. 

Pencegahan abrasi di pantai‐pantai yang landai, yaitu dengan pelestarian 

hutan bakau di sepanjang pantai ntuk memecah ombak agar tidak merusak 

daratan.  

b. Hantaman gelombang air laut yang mengakibatkan kerusakan adalah tsunami.  
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MEDIA 

Siklus 1 Pertemuan 2 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Siklus 1 Pertemuan 2 

Nama Anggota : ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

Petunujuk  : 

1. Tulislah nama anggota kelompokmu! 

2. Diskusikan pertanyaan dibawah ini dengan kelompokmu! 

3. Amatilah gambar yang ada! 

Tujuan    : Memahami penyebab dan akibat dari kebakaran hutan dan 

Tsunami 

1.Lengkapi tabel dibawah ini! 

Peristiwa Penyebab Akibat yang 

ditimbulkan 

 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

LAMPIRAN 9 



233 

 

 
 

2
3
3 

2. 

 Amati gambar disamping! 

Mengapa tanah bisa kering dan tandus? Usaha apa yang dapat dilakukan petani  

agar sawahnya tidak kering pada musim kemarau? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus 1 Pertemuan II 

Sekolah  : SDN Gunungpati 

Kelas/ Smester : IV/ II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Jenis 

Soal 
Ranah 

Butir 

soal 

10.Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

 

10.1 

Mendeskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik 

10.1.4 Menjelaskan 

manfaat dan 

kerugian akibat 

cahaya matahari 

bagi kehidupan. 

 

Isian 

 

C2 

 

1,3,5 

(I) 

Uraian C4 1 (I) 

10.1.2 

Menjaelaskan 

manfaat dan 

kerugian akibat 

gelombang air laut 

 

Isian   C3 
2, 4 

(I) 

Uraian  C4 2 (II) 

LAMPIRAN 10 
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SOAL EVALUASI 

Siklus 1 Pertemuan II 

A. Isian 

Isilah Titik-titik dibawah ini dengan benar! 

1. Teriknya cahaya matahari di musim kemarau dapat menyebabkan tanah 

atau batuan mengalami … 

2. pasang naik air laut adalah  . . .  

3. Salah satu manfaat dari sinar matahari untuk. . .   

4. gelombang air laut yang besar dan tinggi yang menghantam daratan 

disebut. . .  

5. Akibat yang ditimbulkan dari cahaya matahari . . . sehingga tanaman 

menjadi layu dan mati. 

A. Uraian 

Jawablah pertanyaan ini dengan benar! 

1. Jelaskan dampak yang terjadi akibat kekeringan yang berkepanjangan! 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

2.  Apa manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari gelombang angin laut!  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

Nama   :  

No. Absen : 

LAMPIRAN 11 
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KUNCI JAWAB DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Siklus 1 Pertemuan II 

LKS  

1.  

Peristiwa  Penyebab  Akibat yang ditimbulkan 

 

 

Musim kemarau 

berkepanjangan/ 

sinar matahari  

 

Membuat hutan gundul, 

Tanah tandus, 

Musibah kabut asap 

 

 

 

 

Gempa bumi dalam 

laut 

Tabrakan 2 lempeng 

bumi. 

 

Menghancurkan semua 

bangunan 

Banyak korban jiwa 

2. Karena tidak ada hujan yang turun dan sinar matahari yang terik sehngga tanah 

menjadi kering. Agar paktani saanya tidak kering pak tani membuat sumur 

untuk mengairi sawah melalui mesin disel. 

EVALUASI  

Isian  

1. Keretakan   

LAMPIRAN 12 
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2. Naiknya permukaan air laut karena volume air laut yang bertambah 

3. Menjemur pakaian 

4. Tsunami 

5. Kekeringan  

 

URAIAN  

1. kemarau yang berkepanjangan akibat dari cahaya matahari dapat 

menyebabkan terjadinya gebakaran hutan kebakaran hutan menyebabkan 

pohon dan hewan mati kemudian menyebabkan asap menyebabkan polusi 

udara yang parah dan mengganggu aktivitas dan kesehatan manusia dampak 

dari hutan gundul karena sudah terbakar adalah tanah longsor. 

2. Manfaat dari gelombang air laut adalah membantu menjaga kesetabilan iklim 

dunia, adanya simbiosis mutualisme, membuat pantai, meningkatkan 

keaneragaman hayati 

Dampak yang dapat ditimbulkan adalah abrasi dan Tsunami 

 

PEDOMAN PENSEKORAN 

NO Jenis Soal 
No 

Soal 
Skor Total Skor 

1 Pilihan Ganda 1-5 setiap jawaban benar skor 2 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

2 Uraian 1-2 setiap jawaban benar skor 5 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

 

 

 

 

 

 

Skor 

Maksimal: 

20 

  

 

Nilai maksimal = 
skor  yang  diperoleh  

Skor  maksimal
 x 100 
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SINTAK 

Course Review Horay (CRH) berbantu Media CD Interaktif 

Langkah Model CRH berbantu media CD Interaktif 

Kegiatan Guru  Kegiatan siswa 

- Guru mempersiapkan siswa 

untuk menerima pembelajaran 

dan memberikan tujuan 

pembelajaran  

- Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran 

- Siswa merespon apersepsi yang diberikan 

guru. 

 

- Guru menyampaikan materi 

tentang perubahan lingkungan 

fisik  

- Guru menampilkan CD 

Interaktif yang berisi materi 

perubahan lingkungan fisik 

- Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

- Siswa memperhatikan materi pada CD 

Interaktif 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

seputar meteri. 

 

- Siswa bertanya apabila ada hal yang belum 

dipahami 

 

- Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok diskusi yang 

beranggotakan 4-5 siswa secara 

heterogen 

- Guru menyiapkan laptop untuk 

masing-asing kelompok  

 

- Siswa berkelompok secara heterogen 

- Siswa menempati posisi tempat duduk 

kelompok yang telah ditentukan guru  

 

-Guru memberikan soal kuis dalam - Siswa memilih soal dalam media CD 
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kotak-kotak melalui CD Interaktif 

- apabila jawaban benar siswa 

bersorak hore 

- Kelompok mendiskusikan soal 

berikutnya dan menjawabnya 

dalam lembar yang telah 

disediakan guru. 

Interaktif 

- Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru pada kotak-kotak yang ada 

- Siswa mendiskusikan jawaban dari soal 

yang tersedia 

- Presentasi ke depan kelas 

 

- Mencocokan jawaban apabila 

benar bersorak hore. 

- Guru memberi reward bagi siswa 

terbaik dan siswa paling aktif  

- Perwakilan siswa membacakan hasil 

diskusi kelompok  

- Siswa memberikan tanda (v)pada jawaban 

yang benar dan memberikan tanda (x) pada 

jawaban yang salah 

- Guru melakukan kegiatan penutup  

 

- Siswa menerima penghargaan dari guru 

- Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru 

- Siswa ber Do‟a dan salam 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SEMESTER II 

Sekolah   : SDN Gunungpati 01 

Kelas/ Smester  : IV/ II 

Standar Kompetensi   : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Media  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

10.3Mendeskripsika

n cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

 

 

 

Perubahan 

lingkungan 

dan 

kerusakan 

lingkungan 

10.2.1 Menjelaskan 

pengertian banjir, 

erosi, longsor,dan 

abrasi,  

10.2.2 Menyebutkan 

penyebab, banjir, erosi, 

longsor, dan abrasi  

10.2.3 Membuktikan 

bahwa hujan dapat 

berpengaruh 

menimbulkan erosi dan 

longsor 

1. Mengamati 

CD Interaktif 

 

2. Menganalisis  

 

3. Memecahkan 

masalah 

CD 

Interaktif 

3  x 35 

menit. 

 

Untuk siswa : 1) Buku 

BSE IPA kelas IV SD, 2) 

Sains untuk SD Kelas IV, 

3) Buku IPA Alam Sekitar 

Kita SD Kelas IV B. 

Untuk guru : 

1) Buku The Accelerated 

Learning, 2) buku Media 

Pembelajaran, 3) buku 

Pembelajaran IPA SD  

Tes, non 

tes 
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10.3.1 Menjelaskan 

cara mencegah banjir 

dan erosi 

10.3.2 Menjelaskan 

cara mencegahan tanah 

longsor dan  abrasi  
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RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SD    : SDN Gunungpati 01 

Kelas / Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran   : IPA 

Alokasi waktu  : 5 x 35 menit 

Jumlah Pertemuan  : 2 kali pertemuan. 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

C. INDIKATOR 

10.2.1 Menjelaskan pengertian banjir, erosi, longsor,dan abrasi,  

10.2.2 Menyebutkan penyebab, banjir, erosi, longsor, dan abrasi  

10.2.3 Membuktikan bahwa hujan dapat berpengaruh menimbulkan erosi dan 

longsor 

10.3.1 Menjelaskan cara mencegah banjir dan erosi 

10.3.2 Menjelaskan cara mencegahan tanah longsor dan  abrasi  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang erosi, siswa 

dapat menjelaskan pengertian erosi dengan benar 

2. Dengan mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang banjir, 

siswa dapat menjelaskan pengertian banjir dengan benar 

3. Melalui mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang abrasi, 

siswa dapat menjelaskan pengertian abrasi dengan benar 

4. Dengan mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang tanah 

longsor, siswa dapat menjelaskan pengertian longsor dengan benar 

5. Melalui mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang pengaruh 

erosi, siswa dapat menjelaskan pengaruh erosi dengan benar 

6. Dengan mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang pengaruh 

banjir siswa dapat menjelaskan banjir dengan benar 
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7. Melalui mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang pengaruh 

longsor, siswa dapat menjelaskan pengaruh longsor dengan benar 

8. Dengan mengamati media CD Interaktif berisi materi tentang pengaruh 

abrasi, siswa dapat menjelaskan pengaruh abrasi dengan benar 

9. Melalui percobaan hujan menimbulkan erosi siswa dapat menjelaskan 

bahwa hujan dapat menimbulkan erosi dengan benar 

10. Mealui percobaan proses terjadinya tanah longsor siswa dapat 

menjelaskan proses tanah longsor dengan percaya diri 

11. Dengan mengamati CD Interaktif tentang cara mencegah erosi siswa 

dapat menjelaskan cara mencegah erosi dengan benar 

12. Dengan mengamati CD Interaktif tentang cara mencegah abrasi siswa 

dapat menjelaskan cara mencegah abrasi dengan benar 

13. Melalui mengamati CD Interaktif tentang cara mencegah banjir siswa 

dapat menjelaskan banjir dengan benar 

14. Dengan mengamati CD Interaktif tentang cara mencegah tanah longsor 

siswa dapat menjelaskan tanah longsor dengan benar. 

*Karakter yang di harapkan dalam Pembelajaran: 

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

3. Kerja sama ( Cooperation ) 

4. Percaya diri ( Confidence ) 

E. MATERI POKOK  

Perubahan lingkungan fisik dan kerusakan lingkungan. 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

a. Pendekatan 

Saintifik 

b. Model  

Course Review Horay 

c. Metode  

 Ceramah bervariasi 

 Diskusi 
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 Tanya Jawab 

 Penugasan 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 Pertemuan I 

NO 
Tahap 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

1 Pra Kegiatan ± 5 Menit 

  

a. Menyiapkan Media, Alat dan Sumber Belajar 

b. Mengkondisikan kelas (CRH 1) 

c. Mengucapkan salam 

d. Mengajak siswa berdo‟a 

e. Melakukan presensi. 

2 Kegiatan Awal ± 5 Menit 

  

a. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya“pernahkah ditempat kalian mengalami 

banjir?tahukah kalian apa penyeban banjir?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai.” Hari ini kita akan belajar 

tentang perubahan lingkungan fisik terhadap 

daratan, ibu harap setelah pelajaran ini kalian 

dapat memahami pengertian dan penyebab 

banjir, tanah longsor, erosi dan abrasi”  

c. Guru memotivasi :  belajar yang sungguh 

sungguh supaya mendapat nilai yang bagus.  

d. Guru menyampaikan langkah-langah 

menggunakan model CRH berbantuan media CD 

Interaktif 
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3 Kegiatan Inti ± 70 Menit 

  

e. Guru menyampaikan materi proses terjadinya 

angin dan hujan  melalui CD Interaktif (CRH 2)  

(Eksplorasi) 

f. Siswa mengamati tayangan dari media CD 

Interaktif yang ditampilkan guru (CRH 3) 

(Elaborasi) (mengamati) 

g. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan 

(CRH 4) (Eksplorasi) (menanya) 

h. Guru membentuk kelompok diskusi yang terdiri 4 

siswa secara heterogen terdiri dari kelompok 1,2,3 

dan 4 (CRH 5) 

i. Guru membagikan media (berupa laptop dan CD 

Interaktif) kepada setiap kelompok 

j. Siswa memilih kotak dalam kuis CD Interaktif 

(CRH 6) (Elaborasi) 

k. Siswa menjawab soal yang terdapat dalam kotak 

kuis apabila benar bersorak hore (CRH 7) 

(mengasosiasi) 

l. Guru dan siswa mengkonfirmasi jawaban kuis 

(konfirmasi) 

m. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan soal 

selanjutnya  dalam lembar yang telah disediakan 

guru (CRH 8) (mengasosiasi) 

n. Perwakilan siswa membacakan hasil diskusi di 

depan kelas (CRH 9) (Elaborasi) 

o. Saat dicocokkan apabila benar diberi tanda (√) 

dan salah diisi (x) (CRH 10) (konfirmasi)  

p. Jika jawaban siswa benar maka kelompok 
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bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain 

(CRH 11) (Konfirmasi) 

q. Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik 

(CRH 12) (Eksplorasi) 

4 Kegiatan Akhir ± 25 Menit 

  a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang mereka lakukan pertemuan tersebut 

(konfirmasi) 

b. Guru memberikan soal evaluasi  

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

d. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya   

e. Guru menutup pelajaran (CRH 13) 

H. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN  

Siklus 2 Pertemuan 2 

NO 
Tahap 

Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

1 Pra Kegiatan ± 5 Menit 

  

a. Menyiapkan Media, Alat dan Sumber Belajar 

b. Mengkondisikan kelas (CRH 1) 

c. Mengucapkan salam 

d. Mengajak siswa berdo‟a 

e. Melakukan presensi. 

2 Kegiatan Awal ± 5 Menit 

  

a. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

“kemarin sudah belajar tentang erosi, kemarin 

banjir disebabkan apa ya?” 
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b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai.” Hari ini kita akan melanjutkan 

materi kemarin tentang perubahan lingkungan 

fisik daratan, ibu harap setelah pelajaran ini 

kalian dapat memahami cara mencegah banjir, 

tanah longsor, erosi dan abrasi”  

c. Guru memotivasi siswa: masih semangat ya?  

d. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model CRH dan CD 

Interaktif 

3 Kegiatan Inti ± 70 Menit 

  

a. Guru menyampaikan materi proses terjadinya 

angin dan hujan  melalui CD Interaktif (CRH 2)  

(Eksplorasi) 

b. Siswa mengamati tayangan dari media CD 

Interaktif yang ditampilkan guru (CRH 3) 

(Elaborasi) (mengamati) 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan 

(CRH 4) (Eksplorasi) (menanya) 

d. Guru membentuk kelompok diskusi yang terdiri 4 

siswa secara heterogen terdiri dari kelompok 

banjir, erosi, abrasi dan tanah longsor (CRH 5) 

e. Guru membagikan media (berupa laptop dan CD 

Interaktif) kepada setiap kelompok 

f. Siswa memilih kotak dalam kuis CD Interaktif 

(CRH 6) (Elaborasi) 

g. Siswa menjawab soal yang terdapat dalam kotak 

kuis apabila benar bersorak hore (CRH 7) 

(mengasosiasi) 
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h. Guru dan siswa mengkonfirmasi jawaban kuis 

(konfirmasi) 

i. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan soal 

selanjutnya  dalam lembar yang telah disediakan 

guru (CRH 8) (mengasosiasi) 

j. Perwakilan siswa membacakan hasil diskusi di 

depan kelas (CRH 9) (Elaborasi) 

k. Saat dicocokkan apabila benar diberi tanda (√) 

dan salah diisi (x) (CRH 10) (konfirmasi)  

l. Jika jawaban siswa benar maka kelompok 

bersorak hore atau menyanyikan yel-yel lain 

(CRH 11) (Konfirmasi) 

m. Guru memberikan reward bagi kelompok terbaik 

(CRH 12) (Eksplorasi) 

4 Kegiatan Akhir ± 25 Menit 

  a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang mereka lakukan pertemuan tersebut 

(konfirmasi) 

b. Guru memberikan soal evaluasi  

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

d. Guru menyampaikan topik pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya   

e.  Guru menutup pelajaran (CRH 13) 

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media  : CD Interaktif 

Sumber  :  

Poppy, Devi K. & Anggraeni, Sri. 2008. Ilmu Pengetahua Alam  SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: DIKTI 

Damayanti, Puti dkk. 2010. IPA Alam Sekitar Kita SD Kelas IV   (4B). Bogor: 

Yudhistira. 
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Haryanto. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Erlangga. 
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MATERI AJAR 

Siklus 2 Pertemuan 1 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

 

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan 

merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai 

perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. 

Dalam arti "air mengalir", kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir 

diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang 

meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya Banjir 

juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, 

terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan 

pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat 

banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, 

orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan 

memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat 

perairan 

Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air 

atau es, karakteristik hujan, pada tanah dan material lain di bawah pengaruh 

gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang, dalam hal 

ini disebut bio-erosi. Erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang mana 

merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun 

fisik, atau gabungan keduanya. Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan 

permukaan tanah bagian atas, yang akan menyebabkan menurunnnya kemampuan 

lahan (degradasi lahan). Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan 

tanah untuk meresapkan air (infiltrasi). Penurunan kemampuan lahan meresapkan 

LAMPIRAN 1 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengarahan_banjir&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasang_laut
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Es
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bio-erosi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan 

mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu butiran tanah yang terangkut oleh 

aliran permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai (sedimentasi) yang 

selanjutnya akibat tingginya sedimentasi akan mengakibatkan pendangkalan 

sungai sehingga akan memengaruhi kelancaran jalur pelayaran. 

Cara mencegah Banjir  

Cara mencegah banjir ialah:  

1) Membuang sampah pada tempatnya 

2) Membersihkan, selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga 

aliran air menjadi lancar. 

3) Melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air 

4) Melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul (reboisasi). 

5) Membuat lubang biopori 

Cara Mencegah Erosi  

Erosi dapat dicegah melalui:  

1) Melakukan penghijauan dan reboisasi, penghijauan adalah penanaman 

lahan-lahan kosong dengan berbagai jenis tanaman sedangkan reboisasi 

adalah penanaman kembali hutan yang gundul  

2) Membuat terasering (sengkedan) pada lahan yang miring 

3) Tidak menebang hutan sembarangan 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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MEDIA 

Siklus 2 Pertemuan 1 

CD Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

   

LAMPIRAN 2 
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LKS 

Siklus 2 Pertemuan I 

Nama Anggota : ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

Petunujuk  : 

1. Tulislah nama anggota kelompokmu! 

2. Lakukan percobaan dengan teman kelompokmu! 

3. Jawablah pertanyaan bersama anggota kelompokmu! 

Ayo kita lakukan Percobaan ini! 

1. Tujuan: 

 Mengetahui Membuktikan bahwa hujan dapat berpengaruh menimbulkan 

erosi  

Alat dan Bahan: 

 Dua buah botol plastik ukuran 1 liter 

 4 buah gelas plastik 

 Tanah 

 Tanaman rumput 

 Air 

2. Langkah Kerja : 

 Lakukan secara berkelompok 

 Masukkan tanah ke dalam botol pertama! 

 Masukkan tanah ke dalam botol  kedua, kemudian tanamilah dengan 

rumput-rumputan! 

 Siram tanah pada kedua bak tersebut dengan air! 

LAMPIRAN 3 
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 Amatilah bak mana yang lebih banyak mengalami pengikisan tanah oleh 

air? 

 Buat laporan pada buku tugasmu! 

3. Tulislah nama anggota kelompok kalian! 

Jawablah pertanyaan berdasarkan hasil percobaan kalian  

Nama anggota kelompok:  

1) ............................................ 

2) ............................................ 

3) ............................................ 

4) ........................................... 

4. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai! 

Hal yang diamati 

 

Botol 1 Botol 2 

Air yang mengalir deras 

 

  

Warna air yang mengalir keruh   

Jumlah air tampungan banyak   

Terdapat endapan lumpur 

 

  

5. Jawablah pertanyan berikut! 

1. Apa yang terjadi pada botol nomor 1 setelah disiram oleh air? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Apa yang terjadi pada botol nomor 2 setelah disiram oleh air? 
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......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Berilah Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus 2 pertemuan 1 

Sekolah  : SDN Gunungpati 01 

Kelas/ Smester : IV/ II 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Jenis 

Soal 
Ranah 

Butir 

soal 

10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

10.3 

Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

 

10.2.1Menjelaskan 

pengertian dan 

penyebab banjir, 

erosi. 

Isian 

 

  C2 

 

7 (I) 

  C3 

 

3,6,8 (I) 

1. A 

  C4 
4,5, 10 

(I) 

10.3.1 Menjelaskan 

cara 

mencegah 

banjir dan 

erosi 

 

Isian 

 

C2 

 

 1,2,  (I)  

Isian , 

Uraia

n 

C4 
9 (I), 

 2 (II) 

Uraia

n  
C6 2 (2) 

LAMPIRAN 4 
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EVALUASI 

A. Isian  

Isilah Titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan 

merendam daratan. Tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya banjir 

adalah  ......................... 

2. Erosi dapat dicegah dengan............................. 

3. Erosi (pengikisan tanah) juga bisa diakibatkan oleh angin. Erosi yang 

disebabkan oleh angin biasa terjadi di ........................... 

4. penyebab banjir adalah.......................... 

5. Menanami lahan kosong merupakan pengertian dari..................  

6. Erosi dapat mengakibatkan .......................... 

7. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan 

terjadi................. 

8. Dampak yang disebabkan oleh pengikisan air dan angin adalah ................ 

9. ......................termasuk cara untuk mencegah banjir  

10. Penyebab Erosi adalah........................... 

 

B. URAIAN 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Apakah yag dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mecegah terjadinya 

banjir? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Menurut percobaanmu tadi, bagaimana erosi dapat terjadi pada suatu 

daerah?Jelaskan! 

Nama  :  

No. Absen : 

LAMPIRAN 5 
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Siklus 2 Pertemuan I 

EVALUASI  

A. Pilihan Ganda 

1. Melakukan reboisasi 

2. Reboisasi 

3. Gurun pasir  

4. Menebang pohon sembaranagan 

5. Reboisasi 

6. Hilangnya kesuburan tanah 

7. Banjir 

8. Erosi 

9. Penghijauan/reboisasi 

10. Hutan gundul  

B. Uraian 

1. Membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon di lingkungan 

sekolah dan rumah  

2. Erosi terjadi pada daerah yang gundul yang tidak ditumbuhi tanaman-

tanaman sehingga air hujan dapat mengikis tanah. 

  

LAMPIRAN 6 
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PEDOMAN PENSEKORAN 

NO Jenis Soal 
No 

Soal 
Skor Total Skor 

1 Pilihan Ganda 1-10 setiap jawaban benar skor 2 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

2 Uraian 1-2 setiap jawaban benar skor 5 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

 

 

 

 

 

Skor 

Maksimal: 

20 

 

Nilai maksimal = 
skor  yang  diperoleh  

Skor  maksimal
 x 100 
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MATERI 

Siklus 2 Pertemuan 2 

SK :10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

KD : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan  

 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan 

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan 

arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. 

Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan 

alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, 

namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara 

untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan mangrove. 

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi 

yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan 

jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian 

longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. 

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material 

sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya 

material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang 

memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya 

yang turut berpengaruh: 

 erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai 

atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam 

 lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang 

diakibatkan hujan lebat 

 gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral 

dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan 

longsornya lereng-lereng tersebut 

LAMPIRAN 7 
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 gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan 

aliran debu-debu 

 berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju 

Cara mencegah abrasi: 

1) Penanaman kembali hutan bakau Yaitu melalui rehabilitasi lingkungan pesisir 

yang hutan bakaunya sudah punah, baik akibat dari abrasi itu sendiri maupun 

dari pembukaan lahan tambak. 

2) Pelarangan penggalian pasir pantai  

3) Membuat pemecah gelombang Pemecah gelombang perlu dibuat di pesisir-

pesisir karena dapat mengurangi kekuatan gelombang yang menerjang pantai. 

4) Pelestarian terumbu karang 

a. Tanah Longsor 

Upaya mencegah tanah longsor adalah :  

1) Melakukan reiboisasi dan penghijauan pada daerah pengunungan 

2) Membuat terasering pada lahan miring.  

 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
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MEDIA 

Siklus 2 Pertemuan 2 
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LKS 

Siklus 2 Pertemuan 2 

Nama Anggota : ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 

Petunujuk  : 

1. Tulislah nama anggota kelompokmu! 

2. Lakukan percobaan dengan teman kelompokmu! 

Tujuan   : Mengetahui proses longsor 

Alat dan Bahan 

1. Papan tripleks ukuran 20cm x 30cm 

2. Baskom (ukuran lebih besar daripada papan tripleks) 

3. Gelas 

4. Tanah 

5. Rumput 

6. Air 

Langkah Kerja 

1. Tumpukkan tanah di atas papan tripleks secara merata, kemudian padatkan 

2. Letakkan papan yang berisi tanah tadi pada baskom dalam keadaan miring. 

Diusahakan tanah tidak sampai tumpah 

3. Ambil air dalam gelas, kemudian tuangkan air tersebut pada bagian atas 

papan sedikit demi sedikit sampai tanah tersebut turun terbawa air. 

4. Ulangi ketiga langkah kerja tadi dengan papan yang diisi tanah berumput, 

seperti pada gambar berikut. 

 

LAMPIRAN 9 
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  A      B 

 

Diskusikanlah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut. 

1. Mengapa papan yang berisi tanah tadi harus diletakkan dalam posisi miring? 

2. Apakah fungsi rumput pada kegiatan tersebut? 

3. Apa fungsi air pada kegiatan tersebut? 

4. Apa yang terjadi ketika air terlalu banyak dikucurkan? 

5. Mengapa hal tersebut terjadi? 

6. Manakah tanah yang cepat meluncur?  

7. Apakah keadaan tersebut sama dengan proses terjadinya longsor? 

8. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan yang telah kamu lakukan 

tersebut! 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus 2 Pertemuan 2 

Sekolah  : SDN Gunungpati 01  

Kelas/ Smester : IV/ II 

 

 

 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Jenis 

Soal 
Ranah 

Butir 

soal 

10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan 

 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

10.3 

Mendeskripsikan 

cara pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

 

10.2.1 Menjelaskan 

pengertian dan 

penyebab 

abrasi dan 

tanah longsor Isian  

 

C1 

 

3, 7 

(I) 

C2 

6, 8, 

9, 10 

(I) 

C3 
1,2 

(I) 

10.3.2 Menjelaskan 

cara mencegah 

abrasi dan tanah 

longsor 

Isian  

C3  4 (I) 

C3 
5, 8 

(I) 

Uraian C6 
1,2 

(II) 

LAMPIRAN 10 
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SOAL EVALUASI 

Siklus 2 Pertemuan 2 

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Pernyataan yang paling tepat tentang abrasi adalah  ....................  

2. Dampak bagi nelayan yang diakibatkan karena abrasi adalah............... 

3. Akar tanaman berfungsi sebagai peresap air juga sebagai...................... 

agar tidak terjadi longsor 

4. Usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah longsor di daerah 

persawahan di daerah miring adalah ..................... 

5. kegiatan pada gambar disamping merupakan kegiatan untuk mencegah 

terjadinya ...................  

 

6. Abrasi dipengaruhi oleh .......................... 

7. Hutan bakau di pinggiran pantai berfungsi sebagai .......................... 

8. Di lahan pertanian atau perkebunan yang miring seperti perbukitan 

     banyak terdapat ..................... untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. 

9. Gambar dibawah ini merupakan peristiwa..............................  

Nama  :  

No. Absen : 

LAMPIRAN 11 
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10. Tanah longsor biasa terjadi didaerah........................ 

B. Uraian 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. untuk mencegah erosi dan longsor pada lahan perkebunan dan pertanian 

yang miring, yaitu dengan membuat tanah sengkedan atau terasering. 

Apakah membuat tanah sengkedan dapat mencegah tanah longsor 

?Jelaskan! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Jelaskan gelombang laut yang bagaimana yang dapat menyebabkan 

terjadinya Abrasi? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Siklus 2 Pertemuan 2 

EVALUASI 

A. Isian 

1. Menyebabkan pengikisan pantai 

2. Kapal akan sulit untuk merapat ke dermaga 

3. Pengikat tanah 

4. Membuat terasering 

5. Abrasi 

6. Gelombang air laut 

7. Pemecah ombak 

8. Sengkedan/terasering 

9. Tanah longsor 

10. Pegunungan  

B. Essay 

1. Dapat, karena dengan menanmi tanaman pada tanah yang miring akar 

tanaman akan dapat menahan ar hujan sehingga tidak akan terjadi tanah 

longsor. 

2. Gelombang air laut yang besar yang menimpa pantai. 

  

LAMPIRAN 12 
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PEDOMAN PENSEKORAN 

NO Jenis Soal 
No 

Soal 
Skor Total Skor 

1 Pilihan Ganda 1-10 setiap jawaban benar skor 2 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

2 Uraian 1-2 setiap jawaban benar skor 5 

jawaban salah/tidak menjawab 

skor 0 

10 

 

 

 

 

Skor 

Maksimal: 

20 

 

 

Nilai maksimal = 
skor  yang  diperoleh  

Skor  maksimal
 x 100 

 



270 

 

2
7
0 

SINTAK 

Course Review Horay (CRH) berbantu Media CD Interaktif 

Langkah Model CRH berbantu media CD Interaktif 

Kegiatan Guru  Kegiatan siswa 

- Guru mempersiapkan siswa untuk 

menerima pembelajaran dan 

memberikan tujuan pembelajaran  

- Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran 

- Siswa merespon apersepsi yang 

diberikan guru 

- Guru menyampaikan materi tentang 

perubahan lingkungan fisik  

- Guru menampilkan CD Interaktif 

yang berisi materi perubahan 

lingkungan fisik 

- Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru 

- Siswa memperhatikan materi pada CD 

Interaktif 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya seputar 

meteri. 

 

- Siswa bertanya apabila ada hal yang 

belum dipahami 

 

- Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok diskusi yang 

beranggotakan 4-5 siswa secara 

heterogen 

- Guru menyiapkan laptop untuk 

masing-asing kelompok  

 

- Siswa berkelompok secara heterogen 

- Siswa menempati posisi tempat duduk 

kelompok yang telah ditentukan guru  

 

-guru memberikan soal LKS melalui 

CD Interaktif 

- Siswa membuka soal dalam media 

CD Interaktif 

- Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru pada kotak. 
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- Guru memberi reward bagi siswa 

terbaik dan siswa paling aktif  

- Perwakilan siswa membacakan hasil 

diskusi kelompok  

- Siswa memberikan tanda (v)pada 

jawaban yang benar dan berteriak 

hore!! 

- Dan memberikan tanda (x) pada 

jawaban yang salah 

- Guru melakukan kegiatan penutup  

 

- Siswa menerima penghargaan dari 

guru 

- Siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru 

- Siswa ber Do‟a dan salam 
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Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Course Review 

Horay Berbantu Media CD Interaktif  Pada Siswa Kelas IV SDN Gunungpati 

01 Semarang 

NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

1. Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

pembelajaran CRH 

dengan media CD 

Interaktif. 

1. Guru melaksanakan 

kegiatan awal 

pembelajaran ( Apersepsi, 

tujuan, 

 langkah-langkah, motivasi 

) 

2. Guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. 

3. Menyampaikan materi 

tentang perubahan 

lingkungan fisik melalui  

menampilkan CD 

Interaktif  

4. Melakuakan variasi dalam 

model CRH dan media 

pembelajaran CD 

Interaktif (keterampilan 

menggunakan variasi) 

5. Guru mengorganisasi 

kelompok diskusi 

6. Guru membimbing 

jalannya diskusi 

7. Guru mengelola kelas 

8. Guru memberi penguatan 

kepada siswa 

9. Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan 

tentang pelajaran hari ini 

1. Guru 

2. Foto 

3. Catatan 

Lapanga

n 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Angket 

LAMPIRAN 2.1 
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NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

pembelajaran CRH 

dengan media CD 

Interaktif 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran (kegiatan 

visual) 

2. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dalam proses 

pembelajaran (kegatan 

lisan) 

3. Mengamati dan 

menggunakan media CD 

Interaktif 

4. Mendengarkan 

penjelasan guru (kegiatan 

mendengarkan) 

5. Kegiatan menulis 

6. Berdiskusi untuk 

mengerjakan tugas 

7. Menyampaikan pendapat 

didepan kelas/presentasi 

(kegiatan emosional) 

8. Melakukan refleksi/ 

menarik kesimpulan 

(aktivitas lisan) 

 

9. Siswa 

10. Foto 

11. Catatan 

Lapanga

n 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Angket 

 

3.  Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

melalui meodel 

pembelajaran CRH 

dengan media CD 

Interaktif 

7. Menjelaskan proses 

terjadinya angin dan hujan 

8. Menjelaskan jenis-jenis 

angin dan hujan yang 

menguntungkan dan 

merugikan manusia 

9. Memberikan contoh 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Tes 

 

1. Lembar 

Penilaian 

2. Tes Tertulis 
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NO VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

ALAT/INSTR

UMEN 

keuntungan dan kerugian 

angin dan hujan dalam 

kehidupan sehari-hari 

10. Menjelaskan manfaat dan 

kerugian akibat cahaya 

matahari bagi kehidupan. 

11. Menjelaskan jenis-jenis 

gelombang air laut. 

12. Menjelaskan manfaat dan 

kerugian akibat gelombang 

air laut. 

13. Menjelaskan pengertian 

banjir, erosi, longsor,dan 

abrasi,  

14. Menyebutkan penyebab, 

banjir, erosi, longsor, dan 

abrasi  

15. Membuktikan bahwa hujan 

dapat berpengaruh 

menimbulkan erosi dan 

longsor 

16. Menjelaskan cara 

mencegah banjir dan erosi 

17. Menjelaskan cara 

mencegahan tanah longsor 

dan  abrasi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL COURSE REVIEW HORAY 

BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus...........Pertemuan.......... 

Nama SD  : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Nama Guru  : Detik Dwi Prasetyo 

Hari / Tanggal  : 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan hasil pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak atau nampak 1, maka mendapat skor 

penilaian 1 

b. Jika deskriptor nampak 2, maka mendapat skor penilaian 2 

c. Jika deskriptor nampak 3, maka mendapat skor penilaian 3 

d. Jika deskriptor nampak 4, maka mendapat skor penilaian 4 

      (Sukmadinata, 2009:233) 

2. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

1 Melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

 

 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran  

 

4. Memberikan motivasi  

2 Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

1. Mengajukan pertanyaan   

2. Memberikan acuan  

3. Memindahkan giliran  

LAMPIRAN 2.2 
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No Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

menjawab 

4. Memberikan waktu berpikir  

3. Menjelaskan materi 

berbantu CD Interaktif 

(keterampilan 

menjelaskan) 

1. Menjelaskan materi dengan 

jelas dan lancar 

  

2. Memberikan tekanan pada 

pokok-pokok materi 

 

3. Menjelaskan materi dengan 

menggunakan contoh dan 

ilustrasi 

 

4. Memberikan balikan  

4 Melakuakan variasi dalam 

model CRH dan media 

pembelajaran CD 

Interaktif 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Menyiapkan dan 

menggunakan media CD 

Interaktif 

  

2. Memberi petunjuk yang jelas 

tentang CD Interaktif 

 

3. Membimbing dalam 

menjawab pertanyaan melalui 

media CD Interaktif 

 

4. Memberikan petunjuk yang 

jelas tentang model CRH 

 

5 Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok diskusi 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan) 

1. Membagi siswa dalam 

kelompok secara heterogen 

  

2. Melakukan percobaan atau 

observasi 

 

3. Memberi bantuan kepada 

siswa yang mengalami 

kesuitan 

 

4. Mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran 

 

6.   Membimbing siswa 1. Memusatkan perhatian siswa   
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No Indikator Deskriptor 
Check 

() 
Skor 

dalam diskusi kelompok 

berbantu CD Interaktif 

(keterampilan 

membimbing kelompok 

diskusi kecil) 

2. Meningkatkan partisipasi 

siswa dalam diskusi 

 

3. Memperjelas masalah atau 

uraian pendapat 

 

4. Menyebarkan kesempatan 

untuk berpartisipai 

 

7 Mengelola kelas 1. Memberikan petunjuk yang 

jelas 

  

2. Menegur / mengingatkan  

3. Berkeliling membagi 

Perhatian 

 

4. Membimbing kelompok 

diskusi 

 

8 Memberi penguatan pada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Memberi penguatan secara 

verbal 

  

2. Memberi penguatan gestural  

3. Memberi penguatan berupa 

benda (reward) 

 

4. Memberi kegiatan yang 

menyenangkan 

 

9. Menutup pelajaran 1. Meninjau kembali / menarik 

kesimpulan  

  

2. Memberikan balikan  

3. Memberi soal evaluasi  

4. Memberikan tindak lanjut  

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor maksimal (m) :  36 
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Skor minimal (k) :  9 

Median  :  
36+9

2
=  

45

2
= 22,5 

Jarak Interval   = 
36−9

4
=  

27

4
= 7 

(k+3i) = 9 + 3 x 7  =   9+ 21  = 30 

(k+2i) = 9 + 2 x 7  =   9+ 14  = 23 

(k+1i) = 9 + 1 x 7  =   9+ 7  = 16  

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kriteria 

30 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

 23 ≤ skor < 30 Baik 

16≤ skor <  23 Cukup 

9 ≤ skor < 16 Kurang 

 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . 2015 

       Observer, 

 

 

Sri Raharjanti, S.Pd 

NIP.19610917 198202 2 003
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL COURSE REVIEW HORAY 

BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus...........Pertemuan........... 

Nama SD  : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Nama Guru  : Detik Dwi Prasetyo 

Hari / Tanggal  : 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan hasil pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak atau nampak 1, maka mendapat skor 

penilaian 1 

b. Jika deskriptor nampak 2, maka mendapat skor penilaian 2 

c. Jika deskriptor nampak 3, maka mendapat skor penilaian 3 

d. Jika deskriptor nampak 4, maka mendapat skor penilaian 4 

      (Sukmadinata, 2009:233) 

2. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

(kegiatan visual) 

 

1. Siswa menempati tempat 

duduk  

  

2. Siswa duduk dengan rapi  

3. Mengeluarkan alat tulis  

4. Siswa memperhatikan 

guru saat membuka 

pelajaran 

 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

1. Bertanya sesuai konteks/ 

materi 

  

LAMPIRAN 2.3 
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dalam proses 

pembelajaran (kegatan 

lisan) 

2. Menjawab pertanyaan 

dari guru 

 

3. Menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

 

4. Menanggapi pertanyaan 

guru 

 

3. Mengamati dan 

menggunakan media 

CD Interaktif 

1. Mengamati peayangan 

CD Interaktif dengan 

seksama 

  

2. mendengarkan instruksi 

penggunaan 

 

3. Menjawab kuis/ 

pertanyaan dalam CD 

Interaktif 

 

4. Memberikan respon 

terhadap CD Interaktif 

 

4. Mendengarkan 

penjelasan guru 

(kegiatan 

mendengarkan)  

1. Mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama 

  

2. Siswa memperhatikan 

informasi dari guru 

dalam menggunakan 

model CRH 

 

3. Siswa bertanya apabila 

tidak paham 

 

4. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru  

 

5. Kegiatan menulis 1. Menyalin tulisan yang 

ada di papan/ mencatat 

materi 
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2. Menjawab hasil diskusi 

kelompok dalam lembar 

diskusi 

 

3. Mengerjakan soal 

evaluasi dengan percaya 

diri 

 

4. Menulis hal-hal penting 

tanpa diperintah 

 

6 Berdiskusi untuk 

mengerjakan tugas 

1. Siswa dapat 

dikelompokkan secara 

heterogen 

  

2. Memahami instruksi 

dan permasalahan yang 

diberikan 

 

3. Siswa aktif 

Berpendapat dalam 

kelompok 

 

4. Menghargai pendapat 

teman satu kelompok 

bertanya  

 

7 

 

 

 

 

 

Menyampaikan 

pendapat di depan 

kelas/presentasi 

(kegiatan emosional) 

 

1. Berani 

Mempresentasikan 

hasil diskusi dengan 

percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Merespon hasil diskusi 

kelompok lain 

 

 

3. Saling memberi 

masukan 

 

4. Menghaargai teman 

yang sedang berbicara 
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8 Melakukan refleksi/ 

menarik kesimpulan 

(aktivitas lisan) 

1. Siswa dapat 

menanggapi refleksi 

dari guru 

  

2. Memberi pendapat 

dalam refleksi 

 

3. Menyimpulkan materi 

yang dipelajari 

 

4. Menyampaikan  

pertanyaan mengenai  

materi yang belum 

dipahami 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor maksimal (m) :  32 

Skor minimal (k) :  8 

Median  :  
32+8

2
=  

40

2
= 20 

Jarak Interval   = 
32−8

4
=  

24

4
= 6 

(k+3i) = 8 + 3 x 6 =   8 + 18  = 26 

(k+2i) = 8 + 2 x 6 =   8 + 12  = 20 

(k+1i) = 8 + 1 x 6 =   8 + 6  = 14  

 

Skor Aktivitas siswa Kriteria 

26≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20≤ skor < 26  Baik 

14 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 14 Kurang 
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PENILAIAN RANAH AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL COURSE REVIEW HORAY BERBANTUAN MEDIA 

CD INTERAKTIF 

Siklus ......Pertemuan..... 

Hari/Tanggal  : ………………………… 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  :  

Nama  : ………… 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan hasil pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak atau nampak 1, maka mendapat skor 

penilaian 1 

b. Jika deskriptor nampak 2, maka mendapat skor penilaian 2 

c. Jika deskriptor nampak 3, maka mendapat skor penilaian 3 

d. Jika deskriptor nampak 4, maka mendapat skor penilaian 4 

      (Sukmadinata, 2009:233) 

2. Hal-hal yang tidak nampak dalam deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tampak 

(√) 
Skor 

1. Kerja Sama  1. Siswa dapat bekerjasama dengan 

teman satu kelompok 

  

2. Siswa aktif dalam proses diskusi  

3. Memberikan masukan dalam 

kelompok 

 

4. Dapat menerima pendapat teman  

2. Tanggung 

jawab 

1. Siswa mengerjakan dan 

menumpulkan evaluasi tepat waktu 

  

2. Siswa memberikan kontribusi saat  

LAMPIRAN 2.4 



285 
 

 

2
8
5 

diskusi kelompok 

3. Siswa mengkuti pelajaran hingga 

akhir 

 

4. Siswa mengerjakan PR atau tugas 

dari guru  kelompok lain 

 

3. Percaya diri 1. Siswa memberikan pendapat selama 

proses pembelajaran 

  

2. Siswa berani menjawab pertanyaan 

dari guru  

 

3. Siswa berani membacakan hasil 

diskusi di depan kelas  

 

4. Siswa berani bertanya tentang hal 

yang belum dipahami 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Skor maksimal (m)   :  12 

Skor minimal (k) :  3 

Median  :  
12+3

2
=  

15

2
= 7,5 

Jarak Interval   = 
12−3

4
=  

9

4
= 2,25 

(k+3i) = 3 + 3 x 2 =   3 + 6  = 9,75 

(k+2i) = 3 + 2 x 2 =   3 + 4,5  =7,5 

(k+1i) = 3 + 1 x 2 =   3 + 2 = 5,25 

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kriteria 

9,75 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

 7,5 ≤ skor < 9,75 Baik 

5,25≤ skor <  7,5 Cukup 

3 ≤ skor < 5,25 Kurang 
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PENILAIAN UNJUK KERJA (PSIKOMOTOR) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL COURSE REVIEW HORAY 

BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus ......Pertemuan..... 

 

Hari/Tanggal  : ………………………… 

Mata Pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan  :  

Nama  : ………… 

Petunjuk:  

Tuliskan skor pada kolom yang tersedia sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

1. Jika tampak 3 deskriptor, maka skor 4. 

2. Jika tampak 2 deskriptor, maka skor 3 

3. Jika tampak 1 deskriptor, maka skor 2 

4. Jika tidak ada deskriptor yang muncul, maka skor 1 

 (Arikunto, 2012: 246) 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tampak 

(√) 
Skor 

1. Berdiskusi 

Dalam 

Kelompok  

1. Siswa menempati tempat duduk 

kelompok dengan rapi  

  

2. Siswa aktif dalam menggunakan 

media CD Interaktif 

 

3. Aktif dalam bekerja (mengerjakan 

soal/percobaan) dalam kelompok 

 

2. Membacakan 

hasil diskusi 

1. Menuliskan hasil diskusi dalam 

lembar jawab 

  

2. Maju ke depan kelas membacakan 

hasil diskusi 

 

3. Siswa aktif dalam menanggapi 

kelompok lain 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 
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Keterangan Penilaian  : 

Skor maksimal (m)   :  8 

Skor minimal (k) :  2 

Median  :  
8+2

2
=  

10

2
= 5 

Jarak Interval   = 
8−2

4
=  

6

4
= 1,5 

(k+3i) = 2 + 3 x 1,5 =   2 + 4,5 = 6,5 

(k+2i) = 2 + 2 x 1,5 =   2 + 3 = 5 

(k+1i) = 2 + 1 x 1,5 =   2 + 1,5  = 3,5 

Tabel Kriteria Penilaian 

Jumlah Skor Kriteria 

 6,5 ≤ skor ≤8 Sangat baik 

5 ≤ skor ≤ 6,5 Baik  

3,5 ≤ skor ≤ 5 Cukup   

2 ≤ skor ≤ 3,5 Kurang  

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . 2015 

       Observer, 

 

 

...................................... 
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CATATAN LAPANGAN PENERAPAN MODEL COURSE REVIEW HORAY 

BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA 

Siklus….pertemuan…. 

Nama SD   : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : IV / 2 

Hari/tanggal  : ……………………… 

Pukul    : ……………………… 

Subjek   : Guru, siswa dan proses pembelajaran (KBM) 

Petunjuk   : Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

pembeljaran berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di lapangan! 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . 2015 

       Observer, 

 

 

...................................... 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

Selama Pembelajaran IPA melalui Model CRH dengan Media CD Interaktif 

di SDN Gunungpati 01 

Siklus……Pertemuan…… 

Nama Sekolah : SDN Gunungpati 01 

Kelas   : IV  

Guru    : …………………………… 

Hari/ tanggal  : …………………………… 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan Pembelajaran IPA melalui Model 

CRH (Course Review Horay) dengan Media CD Interaktif di SDN 

Gunungpati 01 yang baru saja dilaksanakan? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu model CRH (Course Review Horay) dengan 

Media CD Interaktif cocok diterapkan pada pembelajaran IPA? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu model CRH (Course Review Horay) dengan 

Media CD Interaktif yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu model CRH (Course Review Horay) dengan 

Media CD Interaktif yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA? 

LAMPIRAN 2.7 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu model CRH (Course Review Horay) dengan 

Media CD Interaktif yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA? 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Semarang, . . . . . . . . . . . . . . . ..2015 

       Kolabolator, 

 

 

Sri Raharjanti, S.Pd 

NIP.19610917 198202 2 003 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU, 

AKTIVITAS SISWA, KEBERHASILAN RANAH 

AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR, ANGKET, 

WAWANCARA DAN CATATAN LAPANGAN 
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REKAPITULASI KETERAMPILAN GURU 

 

No  

 

Indikator  

Siklus 1 Siklus 2 

P I P II Rata-

rata 

P I P II Rata

-rata 

1 Melaksanakan kegiatan awal 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

3 

 

3 3 3 4 3,5 

2 Mengajukan pertanyaan kepada 

siswa (keterampilan bertanya) 

3 3 3 4 4 4 

3 Menjelaskan materi berbantu CD 

Interaktif (keterampilan 

menjelaskan) 

2 3 2,5 3 4 3,5 

4 Melakuakan variasi dalam model 

CRH dan media pembelajaran CD 

Interaktif 

(keterampilan menggunakan 

variasi) 

3 3 2,5 4 4 4 

5 Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok diskusi (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan) 

2 2 2 4 4 4 

6 Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok berbantu CD Interaktif 

(keterampilan membimbing 

kelompok diskusi kecil) 

2 3 2,5 3 4 3,5 

7 Mengelola kelas 3 4 3,5 4 4 4 

  8 Memberikan penguatan pada 

siswa (keterampilan memberi 

penguatan) 

3 4 3,5 3 3 3 

  9 Menutup pelajaran 2 3 2,5 3 3 3 

Jumlah  23 27 25 31 34 32,5 

Rata-rata  2,5 3 2,75 3,4 3,7 3,5 

Persentase  64% 72% 68% 83% 94% 88,5

% 

Kriteria  B B B SB SB SB 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus 1 Pertemuan I 

Sekolah : SDN Gunungpati 01         Pokok Bahasan: Hujan dan angin 

 

 

No 

 

Nama 

Indikator Aktivitas Siswa  

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R E P 1 1 3 1 1 2 2 1 12 
2 Z D P 2 4 4 3 3 3 2 2 23 
3 A I A 2 1 4 1 2 1 2 1 14 
4 A Y F 4 2 4 3 3 3 2 2 23 
5 F S P 2 2 3 3 1 2 2 1 16 
6 W T U 4 1 4 2 2 2 2 2 19 
7 C P A 4 1 4 2 3 4 2 1 21 
8 L M F 3 1 4 2 2 2 2 2 18 
9 Y D K 4 2 4 2 2 3 2 2 21 

10 I B P 1 2 3 1 1 2 1 2 13 
11 A S 4 1 4 2 4 3 2 1 21 
12 X A S 3 1 4 3 2 2 1 1 17 
13 D S 4 2 4 3 3 2 2 3 23 
14 N L 4 1 3 1 2 2 2 1 16 
15 L E S 3 1 4 1 2 2 1 2 16 
16 B T 4 3 4 3 4 3 2 2 25 
17 R L C 4 1 3 1 1 2 2 1 15 
18 M A P 3 1 3 2 2 2 1 1 15 
19 A N P 4 2 4 3 3 3 2 2 23 
Jumlah skor per 

indikator 
60 30 70 39 43 45 34 30 339 

Rata-rata skor 

Indikator 
3,2 1,6 3,7 2,1 2,3 2,4 1,8 1,6 18,5 

Rata-rata 

jumlah skor 
 2,3 

 
Kategori  

 
 Cukup  

       Semarang, 6 April 2015 

Observer 1,        Observer 2, 

 

 

...............................      ........................................ 

 

NIM.        NIM.
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus 1 Pertemuan II 

Sekolah : SDN Gunungpati 01                  Pokok Bahasan:Sinar matahari dan   

Gelombang air laut 

 

No 

 

Nama 

Indikator Aktivitas Siswa  

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R E P 4 1 3 1 2 3 1 1 16 
2 Z D P 4 4 4 3 2 3 3 2 25 
3 A I A 4 2 4 3 3 4 1 2 23 
4 A Y F 3 2 4 3 3 3 3 3 24 
5 F S P 4 2 4 3 2 3 3 2 23 
6 W T U 4 1 4 2 4 4 2 2 23 
7 C P A 4 1 4 3 3 3 1 2 21 
8 L M F 3 1 4 3 3 3 3 3 23 
9 Y D K 4 1 4 3 2 4 2 3 23 
10 I B P 4 2 3 1 2 3 1 2 18 
11 A S 4 4 4 3 4 4 1 2 26 
12 X A S 4 1 4 3 2 2 2 2 20 
13 D S 3 2 4 3 2 4 2 3 23 
14 N L 4 1 4 3 3 3 3 2 23 
15 L E S 4 1 4 2 2 3 1 1 18 
16 B T 3 1 4 3 4 3 2 2 22 
17 R L C 4 1 3 3 2 3 2 1 19 
18 M A P 4 1 3 3 2 3 2 1 19 
19 A N P 4 4 4 3 3 4 1 3 26 
Jumlah skor per 

indikator 
72 33 72 51 50 62 36 39 415 

Rata-rata skor 

Indikator 
3,8 1,7 3,8 2,7 2,6 3,3 1,9 2,1 21,8 

Rata-rata jumlah 

skor 
 2,7 

 
Kategori  

 
 Baik  

Semarang, 7 April 2015 

Observer 1,        Observer 2, 

 

 

...............................      ........................................ 

 

NIM.        NIM.
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus 2 Pertemuan 1 

Sekolah : SDN Gunungpati 01         Pokok Bahasan: Banjir dan Erosi  

 

No 

 

Nama 

Indikator Aktivitas Siswa  

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R E P 3 1 3 2 2 4 1 1 14 
2 Z D P 4 3 4 3 3 4 2 3 22 
3 A I A 4 1 4 3 2 4 2 3 19 
4 A Y F 4 3 4 3 3 4 1 3 21 
5 F S P 4 2 4 3 3 4 1 3 20 
6 W T U 4 2 4 3 2 4 2 3 20 
7 C P A 4 1 4 3 3 4 1 1 17 
8 L M F 2 1 3 2 3 4 2 1 16 
9 Y D K 4 2 4 3 3 4 3 3 22 

10 I B P 4 2 4 2 2 3 1 2 16 
11 A S 4 2 4 3 3 4 2 3 21 
12 X A S 4 2 4 3 2 4 2 3 20 
13 D S 4 1 4 3 3 4 3 2 20 
14 N L 4 1 4 3 3 4 2 3 20 
15 L E S 4 1 4 3 2 4 1 1 16 
16 B T 4 2 4 3 3 4 3 3 22 
17 R L C 4 1 4 3 2 3 1 2 16 
18 M A P 4 1 4 3 2 4 2 2 18 
19 A N P 4 2 4 3 2 4 2 3 20 
Jumlah skor per 

indikator 
73 37 74 54 50 74 41 45 448 

Rata-rata skor 

Indikator 
 

3,8 

 

1,9 

 

3,9 

 

2,8 

 

2,6 

 

3,9 

 

2,1 

 

2,4 
23,4 

Rata-rata 

jumlah skor 
  

2,9 
Kategori  

 
 Baik  

Semarang, 13 April 2015 

Observer 1,        Observer 2, 

 

 

...............................      ........................................ 

 

NIM.        NIM.
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Siklus 2 Pertemuan II 

Sekolah :SDN Gunungpati 01         Pokok Bahasan: Tanah longsor dan Abrasi 

 

No 

 

Nama 

Indikator Aktivitas Siswa  

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R E P 3 3 4 3 2 4 1 3 20 
2 Z D P 4 3 4 3 3 4 4 3 24 
3 A I A 4 1 4 3 3 4 1 2 18 
4 A Y F 4 2 4 3 2 4 3 3 21 
5 F S P 4 2 4 3 2 4 4 3 22 
6 W T U 4 3 4 3 3 4 1 3 21 
7 C P A 4 1 4 3 3 4 4 2 21 
8 L M F 3 3 4 3 2 4 2 3 21 
9 Y D K 4 2 4 3 3 4 4 3 23 

10 I B P 3 2 4 3 2 4 3 1 19 
11 A S 4 2 4 3 3 4 3 3 22 
12 X A S 4 2 4 3 2 4 1 2 18 
13 D S 4 1 4 3 2 4 2 2 18 
14 N L 4 1 4 3 3 4 1 3 19 
15 L E S 4 1 3 3 4 4 2 2 19 
16 B T 4 3 4 3 3 4 3 3 23 
17 R L C 4 1 4 3 2 3 2 1 16 
18 M A P 4 1 4 3 3 3 2 1 17 
19 A N P 4 3 4 3 4 4 3 3 24 
Jumlah skor per 

indikator 
73 37 75 57 51 74 46 46 459 

Rata-rata skor 

Indikator 
3,8 1,9 3,9 3,0 2,7 3,9 2,4 2,5 24,2 

Rata-rata 

jumlah skor 
 3 

Kategori 

 
 Baik  

 

Semarang, 13 April 2015 

Observer 1,        Observer 2, 

 

 

...............................      ........................................ 

 

NIM.        NIM
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REKAPITULASI DATA AKTIVITAS SISWA 

 

 

No  

 

Indikator  

Siklus 1 Siklus 2 

P I P II Rerata  P I P II Rerata  

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

(kegiatan visual) 

3,2 3,8 3,5 3,8 3,8 3,8 

2 Bertanya dan menjawab 

pertanyaan dalam proses 

pembelajaran (kegatan lisan) 

1,6 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9 

3 Mengamati dan 

menggunakan media CD 

Interaktif 

3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

4 Mendengarkan penjelasan 

guru (kegiatan 

mendengarkan) 

2,1 2,7 2,4 2,8 3 2,8 

5 Kegiatan menulis 2,3 2,6 2,5 2,6 2,7 4,0 

6 Berdiskusi kelompok dalam 

memecahkan masalah 
2,4 3,3 3,8 3,9 3,9 2,6 

7 Menyampaikan pendapat di 

depan kelas/presentasi 

(kegiatan emosional) 

1,8 1,9 1,8 2,1 2,4 2,2 

8 Melaksanakan refleksi/ 

menarik kesimpulan 

(aktivitas lisan) 

1,6 2,1 1,9 2,4 2,5 2,4 

Jumlah Skor 18,5 21,8 20,1 23,4 24,2 23,8 

Rata-rata Skor 2,3 2,7 2,5 2,9 3 2,9 

Kriteria  Cuku

p  

Baik  Cukup  Baik  Baik  Baik  
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HASIL PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN I 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Tanggung 

Jawab   

Kerja 

Sama  

Percaya 

Diri 

1 R E P 2 2 1 5 

2 Z D P 3 4 2 9 

3 A I A 1 2 1 4 

4 A Y F 3 3 3 9 

5 F S P 3 3 1 7 

6 W T U 3 3 1 7 

7 C P A 3 2 1 6 

8 L M F 3 3 3 9 

9 Y D K 3 4 2 9 

10 I B P 1 1 1 3 

11 A S 3 4 2 9 

12 X A S 3 3 1 7 

13 D S 3 3 3 9 

14 N L 1 2 1 4 

15 L E S 1 1 1 3 

16 B T 3 3 2 8 

17 R L C 1 2 1 4 

18 M A P 2 2 1 5 

19 A N P 3 4 1 8 

Jumlah  45 51 29 125 

Rata-rata 2,4 2,7 1,5 6,6 

Kategori   Cukup  
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HASIL PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN II 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Tanggung 

Jawab   

Kerja 

Sama  

Percaya 

Diri 

1 R E P 1 4 2 7 

2 Z D P 3 4 3 10 

3 A I A 1 4 2 7 

4 A Y F 3 4 3 10 

5 F S P 2 4 3 9 

6 W T U 3 3 1 7 

7 C P A 3 3 1 7 

8 L M F 2 3 2 7 

9 Y D K 3 4 2 9 

10 I B P 1 3 1 5 

11 A S 3 4 3 10 

12 X A S 3 3 3 9 

13 D S 3 4 1 8 

14 N L 3 3 2 8 

15 L E S 2 3 1 6 

16 B T 3 4 1 8 

17 R L C 2 3 1 6 

18 M A P 2 3 1 6 

19 A N P 3 4 3 10 

Jumlah  46 67 36 149 

Rata-rata 2,4 3,5 1,9 7,8 

Kategori   Baik  
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HASIL PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Tanggung 

Jawab   

Kerja 

Sama  

Percaya 

Diri 

1 R E P 3 4 2 9 

2 Z D P 4 4 3 11 

3 A I A 4 3 2 9 

4 A Y F 4 4 3 11 

5 F S P 4 4 2 10 

6 W T U 4 3 2 9 

7 C P A 4 4 1 9 

8 L M F 4 3 2 9 

9 Y D K 4 4 3 11 

10 I B P 2 2 1 5 

11 A S 4 4 3 11 

12 X A S 4 3 3 10 

13 D S 4 4 2 10 

14 N L 4 4 1 9 

15 L E S 4 2 1 7 

16 B T 4 4 3 11 

17 R L C 4 2 1 7 

18 M A P 3 3 1 7 

19 A N P 4 4 3 11 

Jumlah  72 65 39 176 

Rata-rata 3,8 3,4 2,1 9,3 

Kategori   Baik  
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HASIL PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN II 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Tanggung 

Jawab   

Kerja 

Sama  

Percaya 

Diri 

1 R E P 2 4 2 8 

2 Z D P 4 4 4 12 

3 A I A 4 4 1 9 

4 A Y F 4 4 4 12 

5 F S P 4 4 2 10 

6 W T U 4 4 3 11 

7 C P A 4 4 1 9 

8 L M F 4 4 3 11 

9 Y D K 4 4 3 11 

10 I B P 4 3 3 10 

11 A S 4 4 3 11 

12 X A S 4 4 2 10 

13 D S 4 4 3 11 

14 N L 4 4 1 9 

15 L E S 4 4 1 9 

16 B T 4 4 2 10 

17 R L C 3 2 1 6 

18 M A P 3 2 1 6 

19 A N P 4 4 2 10 

Jumlah  72 71 45 190 

Rata-rata 3,8 3,7 1,9 10 

Kategori   Sangat 

Baik  
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HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN I 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Berdiskusi 

dalam 

kelompok  

Membacakan 

hasil diskusi 

1 R E P 2 2 4 

2 Z D P 4 3 7 

3 A I A 4 2 6 

4 A Y F 4 2 6 

5 F S P 4 2 6 

6 W T U 4 3 7 

7 C P A 4 2 6 

8 L M F 4 2 6 

9 Y D K 4 2 6 

10 I B P 3 1 4 

11 A S 4 2 6 

12 X A S 4 2 6 

13 D S 4 3 7 

14 N L 3 2 5 

15 L E S 3 1 4 

16 B T 4 3 7 

17 R L C 3 2 5 

18 M A P 3 1 4 

19 A N P 4 3 7 

Jumlah  62 42 111 

Rata-rata 3,3 1,9 5,8 

Kategori   Baik  
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HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN II 

 

No  

 

Nama Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Berdiskusi 

dalam 

kelompok  

Membacakan 

hasil diskusi 

1 R E P 4 2 5 

2 Z D P 4 3 8 

3 A I A 3 2 7 

4 A Y F 4 4 7 

5 F S P 4 3 6 

6 W T U 4 3 8 

7 C P A 4 2 6 

8 L M F 4 4 4 

9 Y D K 4 2 6 

10 I B P 3 1 5 

11 A S 4 2 6 

12 X A S 4 1 8 

13 D S 4 2 5 

14 N L 4 4 7 

15 L E S 3 2 5 

16 B T 4 3 6 

17 R L C 2 3 7 

18 M A P 4 2 5 

19 A N P 4 3 8 

Jumlah  71 48 119 

Rata-rata 3,7 2,5 6,3 

Kategori   Baik   
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HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

 

No  

 

Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Berdiskusi 

dalam 

kelompok  

Membacakan 

hasil diskusi 

1 R E P 4 4 6 

2 Z D P 4 3 8 

3 A I A 4 2 7 

4 A Y F 4 1 6 

5 F S P 4 2 5 

6 W T U 4 3 6 

7 C P A 4 4 7 

8 L M F 4 3 8 

9 Y D K 4 4 6 

10 I B P 3 3 8 

11 A S 4 3 7 

12 X A S 4 2 7 

13 D S 4 1 6 

14 N L 4 4 4 

15 L E S 3 1 8 

16 B T 4 1 4 

17 R L C 3 4 5 

18 M A P 4 4 6 

19 A N P 2 3 6 

Jumlah  71 48 119 

Rata-rata 3,7 2,5 6,3 

Kategori   Baik   

 

 

 

 

  

LAMPIRAN 3.17 



323 
 

 

3
2
3 

 

 

HASIL PENILAIAN PSIKOMOTOR SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

No  

 

Nama Siswa 

Skor Tiap Indikator  

Total 

Skor 
Berdiskusi 

dalam 

kelompok  

Membacakan 

hasil diskusi 

1 R E P 4 2 6 

2 Z D P 4 3 7 

3 A I A 4 4 8 

4 A Y F 4 4 8 

5 F S P 4 3 7 

6 W T U 4 3 7 

7 C P A 4 2 6 

8 L M F 4 3 7 

9 Y D K 4 4 8 

10 I B P 3 2 5 

11 A S 4 4 8 

12 X A S 4 2 6 

13 D S 4 3 7 

14 N L 4 2 6 

15 L E S 3 2 5 

16 B T 4 4 8 

17 R L C 3 2 5 

18 M A P 4 1 5 

19 A N P 4 3 7 

Jumlah  73 53 126 

Rata-rata 3,8 2,8 6,6 

Kategori   Baik   
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN I 

 

NO 

 

NAMA 

INDIKATOR /PERNYATAAN 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 R E P √   √ √  √   √ 

2 Z D P √   √ √  √  √  

3 A I A √  √  √  √  √  

4 A Y F √  √  √  √  √  

5 F S P √  √  √  √  √  

6 W T U √  √  √  √  √  

7 C P A √  √  √  √  √  

8 L M F √  √  √  √  √  

9 Y D K √  √  √  √    

10 I B P √   √ √  √   √ 

11 A S √  √  √  √  √  

12 X A S √   √ √  √  √  

13 D S √  √  √  √  √  

14 N L √  √  √  √  √  

15 L E S √  √  √  √  √  

16 B T √  √  √  √  √  

17 R L C √   √ √  √   √ 

18 M A P √   √ √  √   √ 

19 A N P √  √  √  √  √  

 

LAMPIRAN 3.19 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS 1 PERTEMUAN II 

 

NO 

 

NAMA 

INDIKATOR /PERNYATAAN 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 R E P √   √ √  √   √ 

2 Z D P √  √  √  √  √  

3 A I A √  √  √  √  √  

4 A Y F √  √  √  √  √  

5 F S P √  √  √  √  √  

6 W T U √  √  √  √  √  

7 C P A √  √  √  √  √  

8 L M F √  √  √  √  √  

9 Y D K √  √  √  √    

10 I B P √   √ √  √   √ 

11 A S √  √  √  √  √  

12 X A S √  √  √  √  √  

13 D S √  √  √  √  √  

14 N L √  √  √  √  √  

15 L E S √  √  √  √  √  

16 B T √  √  √  √  √  

17 R L C √   √ √  √   √ 

18 M A P √   √ √  √  √  

19 A N P √  √  √  √  √  

LAMPIRAN 3.20 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

 

NO 

 

NAMA 

INDIKATOR /PERNYATAAN 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 R E P √  √  √  √   √ 

2 Z D P √  √  √  √  √  

3 A I A √  √  √  √  √  

4 A Y F √  √  √  √  √  

5 F S P √  √  √  √  √  

6 W T U √  √  √  √  √  

7 C P A √  √  √  √  √  

8 L M F √  √  √  √  √  

9 Y D K √  √  √  √    

10 I B P √   √ √  √   √ 

11 A S √  √  √  √  √  

12 X A S √  √  √  √  √  

13 D S √  √  √  √  √  

14 N L √  √  √  √  √  

15 L E S √  √  √  √  √  

16 B T √  √  √  √  √  

17 R L C √  √  √  √  √  

18 M A P √   √ √  √  √  

19 A N P √  √  √  √  √  
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS 2 PERTEMUAN II 

 

NO 

 

NAMA 

INDIKATOR  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 R E P √  √  √  √  √  

2 Z D P √  √  √  √  √  

3 A I A √  √  √  √  √  

4 A Y F √  √  √  √  √  

5 F S P √  √  √  √  √  

6 W T U √  √  √  √  √  

7 C P A √  √  √  √  √  

8 L M F √  √  √  √  √  

9 Y D K √  √  √  √  √  

10 I B P √  √  √  √  √  

11 A S √  √  √  √  √  

12 X A S √  √  √  √  √  

13 D S √  √  √  √  √  

14 N L √  √  √  √  √  

15 L E S √  √  √  √  √  

16 B T √  √  √  √  √  

17 R L C √  √  √  √  √  

18 M A P √  √  √  √  √  

19 A N P √  √  √  √  √  

LAMPIRAN 3.22 
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REKAPITULASI ANGKET HASIL RESPON SISWA  

 

No  

 

Indikator  

Siklus 1  

perse

ntase 

Siklus 2  

perse

ntase 
 

P I 

 

P II 

 

P I 

 

P II 

1  apakah kegiatan 

pembelajaran yang 

dilakukan hari ini 

menarik? 

Y 19 19 100% 19 19 100% 

T 0 0 0% 0 0 0% 

2 Apakah kalian 

paham dengan 

materi yang 

diberikan guru? 

Y 13 15 73,5% 17 19 94,5% 

T 6 4 26,5% 2 0 5,5% 

3 Apakah kalian 

senang dengan cara 

bu guru mengajar 

tadi? 

Y 19 19 100% 19 19 100% 

T 0 0 0% 0 0 0% 

4 Apakah proses 

pembelajaran tadi 

menyenangkan? 

Y 19 19 100% 19 19 100% 

T 0 0 0% 0 0 0% 

5 Apakah 

pembelajaran tadi 

sulit? 

Y 15 16 81,5% 17 19 94,5% 

T 4 3 18,5% 2 0 5,5% 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 1 dan 2 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 

 SISWA KELAS IV SDN GUNUNGPATI 01 

NO NAMA SISWA 

 
Nilai Rata-rata Ulangan Harian 

IPA 

Bahasa 

Indonesa Matematika PKn 

KKM (64) KKM (64) KKM (64) KKM (64) 

1 
R E P 

50 
50 

35 55 

2 
Z D P 

60 
65 

70 80 

3 
A I A 

70 
70 

60 70 

4 
A Y F 

55 
45 

65 75 

5 
F S P 

55 
70 

60 70 

6 
W T U 

60 
70 

80 80 

7 
C P A 

70 
50 

70 55 

8 L M F 70 55 80 85 

9 Y D K 45 55 60 75 

10 I B P 60 75 50 80 

11 A S 65 50 80 60 

12 
X A S 

60 
80 

45 75 

13 
D S 

55 
50 

85 60 

14 
N L 

45 
50 

80 70 

15 
L E S 

65 
50 

60 55 

16 
B T 

60 
50 

65 60 

17 
R L C 

80 
80 

65 85 

18 
M A P 

50 
70 

80 55 

19 A N P 60 65 70 80 

Nilai Min 35 45 45 45 

Nilai Maks 85 

 

80 

 

85 

 

85 

Jumlah 1145 1150 1270 1325 

Rata-rata 59,74 60,53 66,84 69,74 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I & II 

NO NAMA SISWA 

Hasil Belajar Siswa 

 

Siklus 1 

 

 

Siklus 2 

 

 

P I 

 

P II 

 

P I 

 

P II 

1 R E P 85 40 50   60 

2 Z D P 70 70 70 80 

3 A I A 80 50 60 70 

4 A Y F 55 75 80 85 

5 F S P 45 65 85 75 

6 W T U 55 85 75 75 

7 C P A 80 45 80 85 

8 L M F 70 65 70 70 

9 Y D K 70 80 90 90 

10 I B P 65 50 55 50 

11 A S 65 75 85 85 

12 X A S 55 70 75 90 

13 D S 40 70 80 90 

14 N L 65 55 65 85 

15 L E S 65 75 75 70 

16 B T 55 70 95 95 

17 R L C 65 55 65 70 

18 M A P 50 65 60 65 

19 A N P 55 70 85 85 

Rata-rata  61 64 74 78 

Nilai tertinggi   85 85 95 95 

Nilai Terendah 35 40 50 50 
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LAMPIRAN 5 

BUKTI FISIK ANGKET  
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Angket Respon Siswa 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Dokumentesi Pembelajaran IPA Melalui Model Course Review Horay 

Berbantuan CD Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN 7.1  

Foto 1. Mempersiapkan Siswa dalam 

Mengikuti Pelajaran 

 

Foto 2. Mengamati penayangan  CD 

Interktif 

Foto 3. Menjelaskan Materi  Foto 4. Memberi Kesempatan bertanya 
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Gamb 5. Membentuk Kelompok kencil  Gamb 6. Memilih kotak Kuis 

Gamb 7. Siswa menjawab soal kuis Gamb 8. Siswa berdiskusi 1 

Siswa berdiskusi 2 Gamb 9. Presentasi 
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Gamb 10. Guru dan siswa 

mencocokan jawaban 

Gamb 11. Siswa bersorak hore 

apabila jawaban mereka benar 

Gamb 12. Pemberian Reward Gamb 13. Penutup 


