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ABSTRAK 

Mulyani, Ninik Efi, 2016. Keefektifan Model Tipe Course Review Horay terhadap 

Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas IV SDN di Gugus Drupati 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Desi Dr. Eko Purwanti, 

M.Pd., dan Putri Yanuarita S., S.Pd., M.Sn. 

 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta didik mendapatkan hasil 

maksimal. Hasil belajar IPS di SDN Gugus Drupadi rendah. Hal ini dipengaruhi 

padatnya materi, kebosanan, kurang fokus dan rasa kantuk peserta didik sehingga 

hasil belajar tidak maksimal. Hasil belajar maksimal dapat diperoleh melalui salah 

satu model pembelajaran inovatif Course Review Horay yang menciptakan 

pembelajaran efektif yang meriah dan menarik. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Course Review Horay terhadap hasil belajar IPS materi masalah 

sosial peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang, dan (2) mengetahui penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay terhadap hasil belajar IPS materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi-Experimental dengan desain 

Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian terdiri dari 52 peserta 

didik dengan kelas eksperimen 27 peserta didik dan kontrol 25 peserta didik. 

Variabel terikat pada penelitian adalah hasil belajar IPS materi masalah sosial. 

Variabel bebasnya adalah model pembelajaran Course Review Horay. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktrur, observasi, tes dan 

dokumentasi. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas, reliabilitas, daya 

beda dan tingkat kesukaran. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas 

dan kesamaan dua varians. Data hasil belajar dianalisis dengan uji-t dan uji N-Gain. 

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran Course Review Horay 

efektif terhadap hasil belajar IPS materi masalah sosial peserta didik. Hasil uji-t 

menunjukkan nilai thitung>ttabel berarti bahwa model pembelajaran Course Review 

Horay efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kota Semarang. 

 

Kata kunci: Hasil Belajar, IPS, Keefektifan, Model Course Review Horay. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia 

dengan segala upaya secara sadar untuk mengubah tingkah laku seseorang dalam 

keberlangsungan pembangunan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia 

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

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu 

setiap satuan pendidikan melaksanakan proses pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Selaras dengan pernyataan di atas, Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar tingkat SD/MI dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 
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Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang terkait dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS mengarahkan peserta didik untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga yang cinta 

damai. Oleh sebab itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menyesuaikan terhadap kondisi 

sosial di masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. 

Pembelajaran IPS yang dilakukan seorang guru harus interaktif dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan dari kegiatan pembelajaran dapat 

dicapai apabila guru melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 

Keefektifan pembelajaran bagi peserta didik di kelas dapat dicapai dengan 

perencanaan yang tepat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik, pengalaman 

pembelajaran bermakna, indikator dan penilaian proses pembelajaran. Untuk 

menciptakan keefektifan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, maka 

diperlukan model dan strategi pembelajaran agar menunjang proses pembelajaran 

dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik 

(Trianto, 2014: 19).  

Model pembelajaran Course Review Horay adalah salah satu model 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

peserta didik. Model pembelajaran Course Review Horay merupakan model   

pembelajaran inovatif yang menciptakan pembelajaran yang efektif dengan  
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suasana yang meriah, menyenangkan dan menarik. Model pembelajaran ini juga 

melatih peserta didik untuk saling menghargai, berdiskusi dan kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga model pembelajaran Course Review 

Horay dapat menciptakan kelas dengan pembelajaran yang efektif yang dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Huda, 2014: 229-230). 

Berbeda dengan pernyataan di atas, pembelajaran yang terjadi di Indonesia 

masih rendah. Supardi (2012: 114) menyatakan model kegiatan pendidikan di 

Indonesia lebih banyak menyeragamkan pola pengajaran secara klasikal dengan 

slogan “masuk bareng keluar bareng” yang menyalahi dari konsep pendidikan yang 

sesungguhnya. Pembelajaran di sekolah sebagai salah satu bentuk model 

pendidikan, seharusnya dilakukan dengan azas demokrasi yang disesuaikan dengan 

potensi dan kecepatan daya tangkap masing-masing peserta didik. Selain itu, faktor 

proses dan hasil dari pembelajaran juga mempengaruhi kualitas pendidikan di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam laporan UNESCO pada tahun 2012 yang 

mengungkapkan bahwa Indonesia berada diperingkat ke-64 dari 120 negara 

berdasarkan Education Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan 

Pendidikan. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori 

penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 

tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa 

hingga kelas V Sekolah Dasar (Jakaria, 2014: 500). Dari permasalahan diatas, maka 

harus dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan  

kualitas pembelajaran, penggunaan model inovatif pembelajaran, sarana dan 

prasarana pembelajaran sekolah. 
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Rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia juga terjadi di SDN Gugus 

Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Hasil pembelajaran IPS yang 

terlihat pada lampiran 3.12 tabel 3.28 daftar nilai Gugus Drupadi untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta didik masih 

rendah. Pada proses pembelajaran IPS di SDN Gugus Drupadi, guru masih 

menerapkan model pembelajaran ekspositori didominasi metode ceramah. Proses 

pembelajaran yang tidak menggunakan model pembelajaran inovatif dan berpusat 

pada guru mengakibatkan peserta didik menjadi pasif dan tidak tertarik dengan 

materi yang diberikan guru. Hal ini sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur pada hari Juma’at tanggal 22 April 

2016 dengan guru kelas IV SD Sukorejo 01 yaitu Rini Puji Rahayu, S.Pd., dan  

guru SD Sukorejo 03 yaitu Susi Retno Dyah Iriani, S.Pd., didapatkan informasi 

bahwa proses pembelajaran IPS guru menggunakan model pembelajaran  

ekspositori yang didominasi metode ceramah, dan tidak ada model pembelajaran 

inovatif yang digunakan dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, 

peserta didik diberi penjelasan materi yang banyak sehingga materi tidak dikuasai 

peserta didik dengan optimal. Peserta didik juga kurang giat mengulang pelajaran 

IPS, kurang fokus dalam pelajaran, rasa kantuk yang menular ke peserta didik lain 

dan rasa bosan terhadap pembelajaran sehingga terkadang guru mengambil  

langkah untuk bernyanyi bersama sambil tepuk tangan untuk mengembalikan 

semangat belajar peserta didik. Rasa senang yang dirasakan peserta didik dapat 

mengembalikan pembelajaran yang kondusif. Ditemukan hasil belajar beberapa 

peserta didik belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
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ditentukan, yaitu 67. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang memberikan 

inovasi pembelajaran dengan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, 

menyenangkan karena peserta didik dapat bermain dan bernyanyi bersama serta 

memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang efektif. 

Belajar efektif mempunyai arti penting bagi setiap peserta didik. Belajar 

adalah bentuk kegiatan psikologis, fisik, dan sosial menuju ke perkembangan  

pribadi seutuhnya. Belajar akan mengolah kegiatan jiwa dan raga untuk 

mendapatkan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari belajar 

bersifat permanen sebagai hasil dari interaksi pengalaman dengan lingkungannya 

(Suprijono, 2013: 3). 

Model pembelajaran sebagai suatu inovasi pembelajaran yang dirancang 

untuk membantu peserta didik memahami teori melalui pengalaman belajar dan 

praktik empirik. Pembelajaran Coure Review Horay (CRH) merupakan cara 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak ‘hore!!’ atau yel-yel lainnya. Metode ini menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal, di mana soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor (Huda, 2014: 229).  

Model Course Review Horay (CRH) termasuk model pembelajaran 

kooperatif yang merupakan bagian dari strategi pembelajaran inovatif dan dapat 

mendorong peserta didik menjadi aktif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang diyakini sebagai praktik paedagogis untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, gaya berpikir tingkat tinggi, perilaku sosial sekaligus kepedulian 
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terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian, dan 

kebutuhan yang berbeda-beda. Aktivitas pembelajaran kelompok bahwa setiap 

peserta didik bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan meningkatkan 

pembelajaran anggota dalam kelompoknya (Huda, 2015: 27).  

Proses pembelajaran model Course Review Horay dapat memacu peserta 

didik untuk selalu berinteraksi dengan tim, berpikir kritis untuk menyelesaikan 

masalah bersama, munculnya ide-ide kreativitas, dan menjaga kekompakan tim. 

Keunggulan dari model ini adalah strukturnya yang menarik, tidak monoton karena 

diselingi dengan hiburan sehingga suasana tidak menegangkan, semangat belajar 

yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan dan skill 

kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih (Huda, 2014: 231). 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

terhadap pembelajaran IPS materi masalah sosial dengan Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kab/kota dan provinsi dan Kompetensi Dasar 2.4 Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya akan menciptakan keefektifan pembelajaran, 

pengalaman yang bermakna, dan tercapainya tujuan pembelajaran IPS. 

Pembelajaran IPS yang mengkaji konsep kehidupan nyata dan masalah sosial di 

masyarakat akan terbantu dengan penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay. Pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Course Review Horay dapat 

mendorong peserta didik dalam menerapkan bimbingan oleh tim, meningkatkan 

motivasi belajar, menggali makna pengetahuan, mengungkap sudut pandang 

pengetahuan yang berbeda, menciptakan pemahaman yang bermakna, menghargai 
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pendapat antara anggota, dan memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Penggunaan model inovatif ini memotivasi peserta didik untuk lebih 

aktif dan giat dalam proses pembelajaran serta menciptakan situasi pembelajaran 

yang kondusif dan ideal. Selain itu, pembelajaran model pembelajaran Course 

Review Horay secara tidak langsung akan meningkatkan hasil belajar IPS peserta 

didik 

Keunggulan dari model Course Review Horay dalam pembelajaran tersebut 

menjadi bahan menarik bagi peneliti dalam meningkatkan hasil belajar peserta  

didik. Penelitian model pembelajaran Course Review Horay pernah dilakukan 

beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Widyani Made dkk 

pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Course Review Horay (CRH) berbantuan Media Audio Visual terhadap Hasil  

Belajar IPA Peserta didik Kelas V SD Saraswati 2 Denpasar”. Hasil penelitian 

menunjukkan uji-t diperoleh thitung = 8,35 dan taraf signifikan 5%, sehingga  

terdapat perbedaan hasil belajar IPA dengan model Course Review Horay (CRH) 

dengan rata-rata sebesar 76,43 sedangkan pembelajaran konvensional dengan rata-

rata 70,75. Pada tahun 2013 Liliana dkk telah melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukan nilai kelas 

eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Penelitian dengan judul 

“Kefektifan Model Course Review Horay terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPS” 

yang dilakukan oleh Meidian Kusumahati memberikan hasil thitung> ttabel (5,1311 > 

2, 373). Hal ini menyatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan model Course 
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Review Horay lebih tinggi dengan rata-rata 81,25 dibanding pembelajaran 

konvensional dengan rata-rata nilai 68,55.   

Pada penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan  

dalam penelitian tersebut terletak pada model pembelajaran,  

fokus terhadap hasil belajar dan instrument observasi serta tes  

dalam melaksanakan penelitian. Persamaan lain yang terlihat yaitu  

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran yang menggunakan 

 Course Review Horay mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan 

perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada media penelitian, mata pelajaran 

yang akan diteliti, subyek penelitian dan rancangan desain penelitian.  

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuasi eksperimen. 

Penelitian menggunakan metode eksperimen dan nonequivalent control group 

design. Penelitian ini mencari pengaruh perlakuan model Course Review Horay 

terhadap hasil belajar IPS peserta didik. Pada penelitian terdahulu, diketahui bahwa 

model Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

sehingga penelitian tersebut dapat sebagai acuan dan memperkuat teori dalam 

penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang sama dan 

lokasi penelitian yang lebih luas dibanding dengan penelitian sebelumnya. Peneliti 

juga menggunakan instrument yang mencakup wawancara terstruktur, observasi,  

tes dan dokumentasi. Adanya indikator hasil belajar yang lebih jelas dalam aspek 

kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis sehingga 

proses pencapaian hasil belajar peserta didik terlihat dengan jelas. Kejelasan dari 

hasil belajar tercermin dari tujuan intruksional yang berisi rumusan kemampuan 
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yang dikuasai peserta didik sebagai dasar penilaian. Sehingga, hasil belajar 

menandakan hasil tercapainya tujuan dari proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti memandang penting 

penelitian ini untuk menambah kajian tentang model pembelajaran Course Review 

Horay dan hasil belajar. Dengan demikian, judul penelitian yang peneliti laksanakan 

adalah “Keefektifan Model Tipe Course Review Horay terhadap Hasil Belajar IPS 

Peserta Didik Kelas IV SDN di Gugus Drupati Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang”.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran Tipe Course Review Horay 

terhadap hasil belajar IPS materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?   

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui keefektifan model pembelajaran Tipe Course Review Horay 

terhadap hasil belajar IPS materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
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2. Mengetahui penerapan model pembelajaran Tipe Course Review Horay 

terhadap hasil belajar IPS materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

tentang keefektifan model pembelajaran Tipe Course Review Horay (CRH) 

terhadap hasil belajar peserta didik.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peserta didik diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

lebih efektif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat.  

2. Bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi 

pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang aktif dan tercapainya Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM).  

3. Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

meningkatkan hasil belajar di sekolah secara aktif.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan 

tingkat pencapaian isi pembelajaran. Keefektifan mempunyai arti keberhasilan atas 

usaha dan tindakan (KBB1, 2005: 284). Mengajar yang efektif adalah mengajar 

yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Belajar di sini adalah suatu 

aktivitas mencari, menemukan dan melihat pokok masalah. Siswa berusaha 

memecahkan masalah termasuk pendapat bahwa bila seseorang memiliki motor 

skill atau dapat menciptakan puisi atau simponi, maka dia telah menghasilkan 

masalah dan menemukan kesimpulan (Slameto, 2010: 92).  

Pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektifan pengajaran, yaitu: 

1. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM. 

2. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa. 

3. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa (orientasi 

keberhasilan belajar) diutamakan. 

4. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung no.2, tanpa mengabaikan butir no.4. 

Keberhasilan pembelajaran efektif tidak dapat dilepaskan dengan guru 

yang efektif. Guru yang efektif merupakan guru yang menemukan cara dan 
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selalu berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat dalam suatu mata  

pelajaran, dengan presentasi waktu belajar akademis yang tinggi dan pelajaran 

berjalan tanpa menggunakan teknik yang memaksa, negatif dan hukuman 

(Soemosasmito dalam Trianto, 2014: 22).  

Hal-hal yang dipertimbangkan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

efektif sebagai berikut: 

1. Penguasaan bahan pelajaran 

Guru harus menguasai bahan pelajaran sebaik mungkin sehingga dapat membuat 

perencanaan pelajaran dengan baik, memikirkan variasi metode, cara memecahkan 

persoalan dan membatasi bahan, membimbing siswa ke arah tujuan yang 

diharapkan, tanpa kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. 

2. Cinta kepada yang diajarkan 

Guru yang mencintai pembelajaran yang diberikan, akan berusaha mengajar dengan 

efektif, agar pelajaran itu dapat menjadi milik siswa sehingga berguna bagi 

hidupnya kelak. Guru yang cinta pada pekerjaannya, akan menyadari pula bahwa 

mengajar adalah profesinya, sehingga pantang menyerah walau banyak mengalami 

kesulitan dalam tugasnya, ia berusaha mnegatasi dengan ketekunan, kesabaran, dan 

ketelatenan. 

3. Pengalaman pribadi dan pengetahuan yamg telah dimiliki siswa 

Pengetahuan yang dibawa siswa dari lingkungan keluarga dapat memberi 

sumbangan yang besar bagi guru untuk mengajar. Latar belakang kebudayaan, 

sikap dan kebiasaan, minat, perhatian, dan kesenangan berperanan terhadap mata 

pelajaran yang akan diberikan. Guru perlu meneliti hal-hal tersebut, termasuk 
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kemampuan dan prestasi siswa dengan cara apa saja yang dapat mengungkap 

masalah tersebut. 

4. Variasi metode 

Waktu guru mengajar bila hanya menggunakan salah satu metode maka akan 

membosankan, siswa tidak tertarik perhatiannya pada pelajaran. Dengan variasi 

metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

5. Seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan 

mendalami semua bahan pelajaran. Maka seorang guru harus menambah ilmunya, 

dan mengadakan diskusi ilmiah dengan teman seprofesi, agar dapat meningkatkan 

kemampuan mengajar. 

6. Bila guru mengajar harus selalu memberikan pengetahuan yang aktual dan 

dipersiapkan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang aktual akan menarik minat siswa, 

karena mereka sedang mengalami peristiwa sehingga pelajaran guru akan 

menimbulkan rangsangan yang efektif bagi siswa. 

7. Guru harus berani memberikan pujian  

Pujian yang diberikan dengan tepat, dapat mengakibatkan siswa mempunyai sikap 

yang positif, daripada guru selalu mengkritik dan mencela. Pujian dapat menjadi 

motivasi belajar siswa dengan positif. 

8. Seorang guru harus menimbulkan semangat belajar secara individual 

Masing-masing siswa mempunyai arti perbedaan dalam pengalaman, kemampuan 

dan sifat-sifat pribadi yang lain, sehingga dapat memberikan kebebasan dan 

kebiasaan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan penuh 

inisiatif dan kreatif dalam pekerjaannya (Slameto, 2010: 95-96). 
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Untuk mengetahui proses keberhasilan belajar peserta didik maka harus 

diukur tingkat keberhasilan belajar tersebut. Tingkatan keberhasilan suatu proses 

pembelajaran dapat diukur dengan empat tingkatan sebagai berikut: 

1. Istimewa atau maksimal yaitu apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

2. Baik sekali atau optimal yaitu apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.  

3. Baik atau minimal yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan sebesar 60% 

sampai dengan 75% dikuasai siswa. 

4. Kurang yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa (Djamarah, 2010: 107). 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran efektif merupakan pembelajaran 

yang terjadi secara interaktif dengan komponen-komponen pendukungnya 

sehingga terlihat keberhasilan proses belajar dari pencapaian isi pembelajaran 

tersebut. 

2.1.2 Model Pembelajaran  

Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau 

acuan dalam melakukan sebuah kegiatan. Model pembelajaran merupakan kesatuan 

dari pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik yang terangkai secara utuh 

dalam bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru. Pengembangan sistem interaksional adalah  

proses menciptakan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan siswa 

berinteraksi sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Aplikasi model 
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pengembangan sistem intruksional merupakan bentuk sebuah penerapan dari 

konsep perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pengajaran intruksional  

sebagai upaya merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Model proses pengembangan sistem instruksional terdapat lima langkah pokok, 

yaitu: 

1. Merumuskan tujuan instruksional khusus. 

2. Menyusun alat evaluasi. 

3. Menentukan kegiatan belajar mengajar dan materi pelajaran. 

4. Merencanakan program kegiatan. 

5. Melaksanakan program kegiatan (Hamdani, 2011: 147-150). 

Jadi model pembelajaran merupakan kerangka dalam melakukan sebuah 

kegiatan. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah pedoman untuk 

melaksanakan pembelajaran dalam rangka mewujudkan perencanaan yang telah 

dirumuskan dalam pembelajaran. 

2.1.2.1 Model Pembelajaran Coure Review Horay (CRH) 

Pembelajaran Coure Review Horay (CRH) merupakan cara pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena 

setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak ‘hore!!’ atau yel-yel 

lainnya. Metode ini menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, di mana soal 

tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor (Huda, 2014: 

229).  

Pembelajaran model Coure Review Horay (CRH) biasanya dilaksanakan 

beberapa hari menjelang ujian. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok 
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kecil untuk saling mengajukan pertanyaan-pertanyaan reviu (review question), 

yakni pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan poin-poin utama dari materi 

pelajaran. Setelah itu, mereka diminta untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan  

itu, lalu mengajukannya kembali pada kelompok-kelompok yang lain. Baik 

kelompok yang mengajukan pertanyaan maupun kelompok yang mampu  

menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan poin khusus. 

Begitu pula, kelompok lain yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan 

tambahan informasi baru juga akan memperoleh poin istimewa (Huda, 2015: 

 131).  

Langkah-langkah model pembelajaran Coure Review Horay (CRH) 

sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan materi. 

c. Memberi kesempatan siswa tanya jawab. 

d. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh untuk membuat kotak 9/16/25 sesuai 

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

masing siswa. 

e. Guru membacakan soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak 

yang nomornya disebutkan guru dan la ngsung didiskusikan, kalau benar (√) 

dan salah diisi tanda silang (x). 

f. Siswa yang sudah mendapat tanda √ vertikal atau horisontal, atau diagonal harus 

berteriak hore.... atau yel-yel lainnya. 

g. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. 
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h. Penutup (Suprijono, 2013: 129). 

Model Coure Review Horay (CRH) memiliki beberapa kelebihan, antara 

lain: 

1. Strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke 

dalamnya. 

2. Tidak monoton, karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak 

menegangkan. 

3. Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan. 

4. Skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih (Huda, 2014: 231). 

Berdasarkan pemaparan di atas, model Coure Review Horay merupakan 

model pembelajaran yang menguji pemahaman peserta didik terhadap materi dalam 

menjawab soal yang dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor 

dan pembelajarannya bersifat menyenangkan karena jawaban yang benar wajib 

menyanyikan yel-yel kelompok. 

2.1.2.2 Model Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang 

bercirikan pada penggunaan metode ceramah, penggunaan verbal dan teacher 

centered dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya (2009: 179) model pembelajaran 

ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa 

dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran secara optimal. 
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Dalam pembelajaran dengan model ekspositori guru cenderung 

menggunakan model kontrol proses pembelajaran dengan aktif, sementara peserta 

didik relatif pasif menerima dan mengikuti apa yang disajikan guru. Model 

pembelajaran ekspositori ini merupakan proses pembelajaran yang lebih berpusat 

pada guru dan guru menjadi sumber dan pemberi informasi utama. Meskipun  

dalam pembelajaran ekspositori digunakan metode selain ceramah dan dilengkapi 

dengan penggunaan media, penekanannya tetap pada proses penerimaan 

pengetahuan bukan pada proses pencarian atau kontruksi pengetahuan. 

Keberhasilan penggunaan model ekspositori sangat tergantung pada 

kemampuan guru menyampaikan materi. Adapun langkah-langkah penerapannya 

sebagai berikut: 

1.Persiapan. Pada tahap ini guru mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2.Penyajian. Guru memikirkan bagaimana cara menyajikan materi agar mudah 

dipahami siswa. 

3. Korelasi. Pada langkah ini guru menghubungkan materi yang dipelajari dengan 

pengalaman siswa atau keterkaitan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

4. Menyimpulkan. Siswa bersama dengan guru memahami inti dari materi yang 

sudah dipelajari dengan menarik kesimpulan. 

5. Mengaplikasikan. Siswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan materi 

yang sudah dipelajari dengan latihan soal sehingga guru bisa mengumpulkan 

informasi mengenai kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajari 

(Sanjaya, 2009: 185). 
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Model ekspositori memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

1. Guru bisa mengontrol urutan materi pembelajaran dan mengetahui penguasaan 

materi siswa. 

2. Dengan waktu yang terbatas, siswa bisa menguasai materi yang cukup luas. 

3. Siswa dapat mendengar sekaligus melihat atau mengobservasi apabila guru 

sedang melakukan demonstrasi. 

4. Model ekspositori bisa digunakan untuk jumlah siswa yang banyak dan ukuran 

kelas yang besar (Sanjaya, 2009: 190). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

ekspositori adalah model pembelajaran yang digunakan dengan memberikan 

definisi, konsep materi pelajaran terlebih dahulu kemudian memberikan contoh-

contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan serta berpusat pada guru.  

2.1.3 Hakikat Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan  

sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak  

lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. 

Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha secara 

aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik di sini tidak hanya dituntut dari  

segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila hanya fisik anak yang aktif, tetapi 

pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan  

pembelajaran tidak tercapai. Padahal belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” 

yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya belajar. 
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Peranan guru sebagai pembimbing bertolak dari cukup banyaknya anak 

didik yang bermasalah. Dalam belajar ada anak didik yang cepat mencerna bahan, 

ada anak didik yang sedang mencerna bahan, dan ada pula anak didik yang lamban 

mencerna bahan yang diberikan oleh guru. Akhirnya, bila hakikat belajar adalah 

“perubahan”, maka hakikat belajar mengajar adalah proses “pengaturan”  

yang dilakukan oleh guru (Djamarah, 2010: 38-39). 

Setelah mengetahui penjelasan hakikat belajar di atas bahwa hakikat 

belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu, kita juga harus mengetahui tentang hasil dari belajar, arti penting 

dari belajar, pembelajaran, teori belajar kontruktivisme sosial, faktor yang 

mempengaruhi belajar, karakteristik anak didik SD, pembelajaran IPS dan materi 

masalah sosial. 

2.1.3.1 Hasil Belajar 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran tertentu dapat kita ketahui dengan hasil belajar. Hasil belajar pada 

hakikatnya merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu, 

dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan intruksional yang berisi rumusan 

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur 

penting sebagai dasar dan acuan penilaian (Sudjana, 2014: 3). 

 Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 
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hasil belajar. Evaluasi merupakan proses penilaian untuk menggambarkan hasil 

belajar yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya panggal dan puncak proses 

belajar (Dimyati, 2009: 3). 

Indikator hasil belajar kognitif menurut Benjamin S. Bloom sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Jenis dan Indikator Hasil Belajar 

No. Ranah Indikator Hasil Belajar 

1.  Ranah Kognitif 

a. Pengetahuan 

(Knowledge) 

 

b. Pemahaman 

(Comprehension) 

 

 

c. Penerapan 

(Application) 

 

d. Analisis 

(Analysis) 

 

e. Menciptakan 

(Synthesis) 

 

f. Evaluasi 

(Evaluation) 

 

Mengidentifikasi, mendefinisikan, mendaftar, 

mencocokan, menetapkan, menyebutkan, 

melabel, menggambarkan, memilih. 

Menerjemahkan, merubah, menyamarkan, 

menguraikan dengan kata-kata sendiri, menulis 

kembali, merangkum, membedakan, menduga, 

mengambil kesimpulan, menjelaskan. 

Menggunakan, mengoperasikan, menciptakan 

/membuat perubahan, menyelesaikan, 

menghitungkan, menyiapkan, menentukan. 

Membedakan, memilih, memisahkan, membagi, 

mengidentifikasi, merinci, menganalisis, 

membandingkan. 

Membuat pola, merencanakan, menyusun, 

mengubah, mengatur, menyimpulkan, memba-

ngun, merencanakan. 

Menilai, membandingkan, membenarkan, 

mengkritik, menjelaskan, menafsirkan, merang-

kum, mengevaluasi. 

       (Mulyasa, 2006: 139). 

Dengan melihat pemaparan dan tabel di atas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku akibat dari interaksi belajar 

peserta didik yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

menciptakan dan evaluasi. Dalam penelitian di SD Gugus Drupadi ini difokuskan 
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dalam teori hasil belajar pada cakupan pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan 

analisis.  

2.1.3.2 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan unsur yang sangat penting dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. Belajar sebagai proses yang mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang. Umumnya belajar diartikan sebagai 

aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi, belajar mempunyai arti yang 

lebih dalam seperti perubahan tingkah laku dari yang sebelumnya tidak mengetahui 

sesuatu menjadi mengetahui sehingga mengakibatkan perubahan yang lebih baik.  

Dalam dunia pendidikan istilah belajar telah banyak dijelaskan oleh 

banyak ahli. Para ahli mendefinisikan belajar sebagai berikut: 

1. Djamarah menyatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor (2011: 13).  

2. Slameto berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (2010: 2).  

3. Belajar merupakan kegiatan yang mengubah tingkah laku seseorang yang 

didahului dengan proses pengalaman dan menghasilkan perilaku yang bersifat 

relatif permanen (Rifai, 2012: 66-67). 
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4. Belajar dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif 

tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman sehingga belajar 

merupakan roh dari pendidikan dan belajar sebagai peningkat derajat manusia di 

dunia dan akhirat (Helmawati, 2014: 189).  

5. Belajar diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui 

pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karakteristik seseorang sejak lahir (Trianto, 2014: 18).  

6. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini 

berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di 

sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri (Syah, 2015: 63).  

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 

dikemukakan di atas, bahwa belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang 

untuk mengubah perilaku melalui pengalaman yang dapat diterapkan dalam 

kehidupannya dengan perubahan yang bersifat permanen. 

2.1.3.3 Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari learning. Pembelajaran 

dapat dicapai dengan melakukan tindak belajar bagi seorang individu atau 

kelompok dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhinya. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

dan perbuatan mempelajari. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan 

dialog interaktif melalui proses organik dan konstruktif bukan mekanis seperti 
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halnya pengajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik akan 

memberikan dampak kemudahan untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

(Suprijono, 2013: 13).  

Pembelajaran merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku, 

atau dalam kapasitas berperilaku dengan cara tertentu, yang dihasilkan dari praktik 

atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya (Schunk, 2012: 5). 

Pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang 

ketika ia tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu 

yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di 

mana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun 

sosial. Pembelajaran juga sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang 

berpengaruh terhadap pemahaman. Berikut ini adalah beberapa konsep mengenai 

pembelajaran yang sering kali menjadi fokus riset dan studi selama ini: 

1) Pembelajaran bersifat psikologis. Dalam hal ini, pembelajaran dideskripsikan 

dengan merujuk pada apa yang terjadi dalam diri manusia secara psikologis. 

Ketika pola perilakunya stabil, maka proses pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil. 

2) Pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan 

sekitar, yang artinya proses-proses psikologi tidak terlalu banyak tersentuh 

disini. 

3) Pembelajaran merupakan produk dari lingkungan eksperimental seseorang, 

terkait dengan bagaimana ia merespon lingkungan tersebut. Hal ini sangat 
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berkaitan dengan pengajaran, di mana seseorang akan belajar dari apa yang 

diajarkan padanya (Huda, 2014: 2). 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pembelajaran yang 

dikemukakan di atas, bahwa pembelajaran adalah proses belajar seseorang yang 

dilakukan interaktif secara individu maupun klasikal yang dapat memberikan 

pemahaman dan pengalaman serta ditempuh pada waktu tertentu. 

2.1.3.4 Teori Belajar Kontruktivisme Sosial 

Teori kontruktivisme sosial dikembangkan oleh Lev Semenovich 

Vygotsky, yang menyatakan bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil 

dari pikiran dan bahasa. Vygotsky berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung 

baik dari faktor biologis, menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, 

persepsi, dan stimulus respon, faktor sosial sangat penting artinya bagi 

perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk mengembangkan konsep,  

penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Teori ini lebih menekankan pada 

aspek sosial dari pembelajaran, proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja 

atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut 

masih berada dalam jangkuan mereka disebut dengan zone of proximal 

development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 

tinggi pada umumya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu 

sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut 

(Trianto, 2011: 26-27).  
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Teori kontruktivime sosial sesuai dengan model pembelajaran Course 

Review Horay (CRH) karena model ini membantu siswa untuk memahami konsep 

dengan baik melalui diskusi kelompok. Teori kontruktivisme sosial ini 

berpandangan bahwa belajar merupakan hubungan timbal balik dan fungsional 

antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta kelompok dan 

kelompok. Pembelajaran ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam 

belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kolaboratif 

dan kooperatif akan dapat meningkatkan perubahan secara konseptual. Keterlibatan 

dengan orang lain membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki pemahaman mereka saat mereka bertemu dengan pemikiran orang 

lain dan saat mereka berpartisipasi dalam pencarian pemahaman bersama 

(Suprijono, 2013: 39-40). 

Berdasarkan pendapat di atas, belajar kontruktivisme sosial merupakan 

pembelajaran sebagai hasil dari pikiran seperti memori, atensi, persepsi, 

rangsangan, dan kegiatan peserta didik. Faktor sosial seperti kegiatan peserta didik 

sangat penting bagi perkembangan mental. Teori kontruktivime sosial sesuai 

dengan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) karena model ini 

membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. 

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mencakup kondisi 

fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan  

intelektual, emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi  
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dengan lingkungan. Oleh karena itu kesempurnaan dan kualitas kondisi internal 

yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan 

hasil belajar. Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal 

yang ada di lingkungan peserta didik. Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan 

mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar (Rifa’i dan Anni, 2012: 80-81). 

Hasil belajar yang diperoleh peserta didik erat kaitannya dengan proses 

belajar yang dilakukan peserta didik itu sendiri. Belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang tentunya juga turut mempengaruhi hasil belajar. Adapun 

faktor yang mempengaruhi belajar sebagai berikut: 

2.1.3.5.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu. Faktor internal 

dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah 

a. Faktor kesehatan 

Seseorang dapat belajar dengan baik, maka kesehatannya juga harus dijaga 

dengan baik yaitu dengan hidup teratur. 

b. Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat, 

belajarnya juga akan terganggu. Jika hal ini terjadi, maka ia harus mengusahakan 
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alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya 

tersebut. 

2. Faktor psikologis 

a. Intelegensi 

Inteligensi besar pengaruhnya bagi kemajuan belajar. Dalam situasi yang 

sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah.  

b. Perhatian 

Siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya agar 

hasil belajarnya juga baik. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa,  

maka akan timbul kebosanan.  

c. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik, sebab tidak 

ada daya tarik untuk diri siswa.  

d. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi 

menjadi kecakapan yang nyata setelah belajar dan berlatih.  

e. Motif 

Motif erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Motif juga erat 

kaitannya dengan motivasi. Motivasi merupakan proses internal yang 
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mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara terus  

menerus.  

f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, alat-

alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan lebih 

berhasil jika anak sudah siap (matang).  

g. Kesiapan 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan 

kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa sudah 

mempunyai kesiapan dalam belajar, maka hasil belajarnya akan baik.  

3. Faktor kelelahan 

Kelelahan mempengaruhi belajar. Pada saat tubuh mengalami kelelahan, 

maka semangat belajar juga akan menurun. Agar siswa dapat belajar dengan baik, 

maka kelelahan ini harus dihindari dengan menjaga kondisi dan kesehatan tubuh.  

2.1.3.5.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan tempat individu belajar untuk pertama kalinya. Siswa 

yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga. Pengaruh-pengaruh tersebut 



30 

 

 

 

dapat berupa cara orang tua mendidik, hubungan antaranggota keluarga, suasana di 

dalam rumah, dan keadaan ekonomi keluarga.  

2. Faktor sekolah 

Sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar siswa. Faktor 

sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, 

hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung sekolah, sarana 

dan prasarana yang tersedia, metode belajar, dan tugas rumah. Jika faktor-faktor 

tersebut berjalan dengan baik maka hasil belajar yang didapat siswa juga akan baik. 

3. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh tersebut terjadi karena keberadaan siswa  

dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan 

terhadap perkembangan pribadi siswa. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi 

siswa yang berasal dari masyarakat adalah teman bergaul. Sejalan  

dengan itu, bentuk kehidupan di dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh baik 

terhadap hasil belajar siswa, sedangkan lingkungan belajar yang tidak baik juga 

memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku dan hasil belajar siswa (Slameto, 

2010: 54-57). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan 

eksternal sangat mempengaruhi pembelajaran peserta didik yang berdampak  
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pada hasil belajarnya. Untuk itu, diharapkan melakukan upaya preventif agar 

pembelajaran peserta didik dapat terlaksana dengan baik. 

2.1.3.6 Karakteristik Anak Didik Sekolah Dasar 

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira sebelah atau dua belas tahun. 

Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar, dan  

dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah  

sikap-sikap dan tingkah lakunya (Nasution dalam Djamarah, 2011: 123). 

Masa usia anak sebagai masa intelektual atau masa keserasian  

bersekolah. Tetapi dia tidak berani mengatakan pada umur berapa tepatnya anak 

matang untuk masuk sekolah dasar. Kesukaran penentuan ketetapan umur anak 

matang untuk masuk sekolah dasar disebabkan kematangan itu tidak ditentukan 

oleh umur semata-mata, namun pada umur antara 6 atau 7 tahun biasanya  

anak memang telah matang untuk masuk sekolah dasar. 

Masa keserasian bersekolah dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar 

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain: 

a. Ada korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani 

dengan prestasi sekolah. 

b. Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan 

tradisional. 

c. Ada kecenderungan memuji diri sendiri. 
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d. Suka membandingkan dirinya dengan anak yang lain kalau hal itu dirasanya 

menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 

e. Kalau tidak dapat menyelesaikan soal maka soal itu dianggap tidak penting. 

f. Pada masa ini (terutama pada umur 6-8tahun) anak menghendaki nilai angka 

raport yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi 

nilai baik atau tidak. 

2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar 

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain: 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkrit, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan yang 

praktis. 

b. Sangat reaslistik, ingin tahu, dan ingin belajar. 

c. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran 

khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-

faktor. 

d. Sampai kira-kira umur sebelas tahun, anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya.  

e. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya  

untuk dapat bermain bersama-sama (Suryobroto dalam Djamarah, 2011: 124-

125). 

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik anak usia SD berlangsung 

dari usia enam tahun hingga sebelah atau dua belas tahun dengan ditandai anak 
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mulai masuk sekolah dasar dan anak mulai belajar menyesuaikan dengan 

lingkungan untuk mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. 

2.1.3.7 Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS merupakan seleksi dari displin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS dirumuskan atas dasar realitas 

dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner. Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis 

gejala, dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek 

kehidupan atau satu perpaduan (Sardjiyo, 2009: 1.26).  

Somantri menyatakan pendidikan IPS adalah seleksi dari displin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Sapriya, 2015: 11). 

Pendidikan Disiplin Ilmu Sosial adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-

ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan IPS dalam kerangka pencapaian tujuan nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan UU Sisdiknas (Sapriya, 2015: 14). 

Pada hakekatnya, IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. 

Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam hidup itu mereka harus 

mampu mengatasi rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun dari 

akibat hidup bersama. Begitulah IPS melihat manusia dari berbagai sudut pandang. 

IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama sesamanya di lingkungan sendiri, 
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dengan tetangganya, yang dekat sampai jauh serta bagaimana mereka bergerak 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hidayati, 2008: 1-19).  

Keterampilan – keterampilan pembelajaran IPS meliputi: 

1. Keterampilan berpikir. 

2. Keterampilan akademik. 

3. Keterampilan ilmiah, khususnya ilmu-ilmu sosial. 

4. Keterampilan sosial      (Suwarso, 2009:25). 

Bahan kajian IPS adalah manusia dan lingkungannya yang meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Hubungan sosial: semua hal yang berhubungan dengan interaksi manusia 

tentang proses, faktor-faktor, perkembangan, dan permasalahannya dipelajari 

dalam ilmu sosiologi. 

b. Ekonomi: berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, perkemba-

ngan, dan permasalahannya dipelajari dalam ilmu ekonomi. 

c. Psikologi: dibahas dalam ilmu psikologi. 

d. Budaya: dipelajari dalam ilmu antropologi. 

e. Sejarah: berhubungan dengan waktu dan perkembangan kehidupan manusia 

dipelajari dalam ilmu sejarah. 

f. Geografi: hubungan ruang dan tempat yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia dipelajari dalam ilmu geografi. 

g. Politik: berhubungan dengan norma, nilai, dan kepemimpinan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dipelajari dalam ilmu politik (Hidayati, 2008: 1-23). 
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Mata pelajaran IPS mempunyai dua aspek yang menjadi karakteristik, 

yaitu (1) materi, yang menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

lingkungan baik fisik maupun sosial budaya; dan (2) strategi penyampaian 

pengajaran, yang didasarkan pada suatu tradisi dan disusun berdasarkan urutan: 

anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia 

(Hidayati, 2008: 1-26).  

Setiap siswa yang menempuh sekolah pasti memiliki karakteristik 

tertentu. Karakteristik secara umum siswa sekolah dasar kelas tinggi (kelas 4, 5, 

dan 6) adalah: 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkrit, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan yang 

praktis. 

b. Sangat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar. 

c. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran 

khusus. 

d. Sampai kira-kira umur sebelas tahun, anak membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya.  

f. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk 

dapat bermain bersama-sama (Suryobroto dalam Djamarah, 2011: 124-125). 

Sesuai dengan teori Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu: (1) tahap sensorimotor, yaitu usia 0-2 tahun yang ciri pokoknya 

mempunyai perilaku terbuka yang tersusun secara sistematis untuk merespon 

lingkungan; (2) tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun yang ciri pokok 



36 

 

 

 

perkembangannya anak sudah menggunakan simbol atau bahasa tanda dan mulai 

berkembangnya konsep-konsep intuitif; (3) tahap operasional konkret, yaitu usia 7-

11 tahun yang ciri pokok perkembangannya anak sudah mulai menggunakan 

aturan-aturan yang jelas dan logis; dan (4) tahap operasional formal, yaitu usia 11-

18 tahun yang ciri pokok perkembangannya anak sudah mampu berpikir abstrak 

dan logis, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa SD kelas V termasuk dalam 

tahap operasional konkret (Syah, 2015: 26-31).  

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran IPS yang dikaitkan dengan 

karakteristik peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peserta didik 

sekolah dasar lebih menyukai hal yang kongkret dalam kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik akan merasa senang dan ingin melakukan bersama teman sebayanya. 

Penelitian ini menerapkan model Course Review Horay (CRH) dalam  

pembelajaran IPS dengan SK 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi dan KD Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya serta mempunyai 16 indikator, yaitu: 1) 

Mengidentifikasi permasalahan sosial yang terdapat di lingkungan daerah; 2) 

Mendefinisikan masalah sosial di lingkungan daerah; 3) Menyebutkan masalah 

kependudukan di lingkungan daerah; 4) Mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi persebaran penduduk Indonesia; 5) Menjelaskan pengertian migrasi 

penduduk; 6)Menjelaskan faktor pendorong migrasi penduduk; 7) Menjelaskan 

faktor penarik migrasi penduduk; 8) Menyebutkan jenis dari migrasi internal; 9) 

Menyebutkan jenis migrasi eksternal; 10) Mencotohkan masalah sosial di 

lingkungan setempat; 11) Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 



37 

 

 

 

permasalahan sosial; 12) Menyebutkan dampak dari pencemaran udara;  

13) Menjelaskan dampak permasalahan sosial yang terdapat di daerah;  

14) Mengidentifikasi cara mengatasi masalah sosial yang terdapat di daerah;  

15) Menjelaskan cara mencegah kebakaran di lingkungan masyarakat;  

16) Menjelaskan cara menghemat energi di lingkungan masyarakat; yang saat 

kegiatan belajar dikondisikan dengan contoh yang nyata di masyarakat dan diskusi 

dengan anggota kelompoknya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

merupakan mata pelajaran diintegrasi dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji konsep-

konsep yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. Pengetahuan konsep dan teori-teori yang telah 

diperoleh peserta didik di dalam kelas dicocokkan dan diterapkan dalam 

kehidupannya di masyarakat, sehingga peserta didik bisa mengalami sendiri secara 

konkret materi yang dipelajari. Oleh sebab itu, penyampaian pengajaran IPS pada 

peserta didik pertama diperkenalkan dengan konsep yang paling dekat dengan 

dirinya atau diri sendiri, selanjutnya secara bertahap bergerak ke lingkungan 

sekitarnya.  

2.1.3.8 Kurikulum IPS SD 

Kurikulum adalah salah satu faktor dalam proses pendidikan yang 

berperan seperti “perangkat lunak” dari proses tersebut. Kurikulum mempunyai 

peranan sentral karena menjadi arah atau titik pusat dari proses pendidikan. 

 Peranan kurikulum sangat penting dan strategis dalam proses pendidikan 

disamping peranan lain seperti guru, siswa dan sebagainya. Satu kurikulum 
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mencerminkan baik secara eksplisit maupun tidak asumsi-asumsi yang dianutnya 

mengenai tujuan dan hakikat pendidikan dan pengajaran, versi penyusunan 

kurikulum tentang harapan, tuntutan serta kebutuhan yang dihadapi dan akan 

dihadapi oleh siswa saat ini dan masa yang akan datang (Supriatna, 2009: 19). 

Kurikulum bukaanlah faktor yang terpisah dari dinamika tuntutan 

masyarakat. Muara dari kurikulum adalah masyarakat pemakai jasa pendidikan. 

Kurikulum yang pada intinya merupakan “formula” atau “resep” yang 

menjembatani atau mengantarkan siswa dari keadaan kurang atau tiadak 

berpengetahuan dan berketrampilan menjadi insan-insan yang memiliki 

pengetahuan, terampil dan berguna serta dapat berkontribusi secara positif terhadap 

perkembangan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum seharusnya mempunyai 

interaksi yang intens dengan karakteristik dan dinamika masyarakat. 

Kurikulum pada dasarnya berorientasi kepada masa yang akan datang. 

Dengan demikian penyusunan kurikulum hendaknya mampu mengantisipasi arah 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dampaknya. Penyusunan kurikulum harus 

memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan atau mempelopori arah, 

warna, jenis serta intensitas perubahan di masyarakat. Untuk mempertahankan nilai 

relevansi yang tinggi antara kurikulum dengan masyarakat, kurikulum perlu secara 

terus menerus dimonitor dan dievaluasi. Sebagai satu faktor yang dinamik, 

kurikulum aktif berintegrasi dengan masyarakat pemakainya dan perlu 

memanfaatkan perkembangan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, keilmuan, 

teknologi dan sebagainya (Supriatna, 2009: 20). 
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Desain pembelajaran pendidikan IPS yang baik tidak hanya menekankan 

pada aspek pengembangan intelektual saja tetapi juga mencakup segi 

pengembangan afektif dan psikomotor siswa. NCSS (1994) menyebutkan bahwa 

desain kurikulum pendidikan IPS yang baik akan dapat membantu membangun 

siswa memiliki pandangan yang merupakan paduan dari personal, akademik, 

pluralis dan global. Oleh karena itu ada empat perspektif yang perlu dikembangkan. 

Pertama perspektif personal yang akan membantu siswa untuk membangun 

kemampuannya dalam menyelidiki setiap peristiwa, isu serta 

mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya. Kedua perspektif 

akademik, proses dan pengalaman pembelajaran yang telah dimiliki siswa dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Berbagai konsep yang telah dipelajarinya 

dapat memberikan pemahaman dan pilihan pandangan tentang kehidupan sosial 

yang sesungguhnya (nyata). Ketiga perspektif pluralis, siswa dapat menerima dan 

mengahargai kenyataan adanya perbedaan masyarakat dalam hal ras, agama, 

gender, kelompok dan budaya secara keseluruhan. Siswa dapat menerima dan 

menghargai kanyataan adanya perbedaan masyarakat dalam hal ras, agama, gender, 

kelompok dan budaya secara keseluruhan. Perbedaan ini diterima oleh siswa 

sebagai kekayaan sosial dan unsur yang berkualitas di dalam lingkungan 

masyarakat demokratis. Perspektif ini mengarah kepada pendidikan multikultural. 

Keempat perspektif global, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan dunia 

yang semakin berkurang kekayaan alamnya serta memiliki komitmen dalam 

menghadapi masyarakat dunia yang majemuk (Supriatna, 2009: 20-21). 
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Berikut SK dan KD mata pelajaran IPS kelas IV semester 2. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan SK 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi dan KD 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.      Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi 

 

2.1  Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya 

2.2  Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3  Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi,  dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4  Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

2.1.3.9 Evaluasi Pembelajaran IPS SD 

Evaluasi hasil belajar IPS berhubungan erat dengan tujuan yang ingin 

dicapai, tujuan IPS bersifat kompleks, dari itu penilaiannya pun tak mungkin 

sederhana. Ada tujuan jangka panjang seperti “Mendidik anak menjadi warga 

negara yang baik” tak dapat dinilai dengan satu test saja. Tujuan tersebut akan 

dicapai melalui sejumlah tujuan jangka pendek yang harus dirumuskan sejelas-

jelasnya. 

Dalam menilai tujuan IPS kita harus memperhatikan aspek berikut: 

1. Hasil belajar berupa pengetahuan dan pengertian. 

2. Hasil belajar dalam bentuk sikap dan kelakuan sebagai warga negara yang baik. 

3. Hasil belajar dalam bentuk kemampuan untuk menggunakan alat-alat IPS seperti 

peta, grafik, tabel dan lain-lain (Supriatna, 2009: 8.4). 
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Langkah-langkah penilaian pembelajaran IPS sebagai berikut: 

1. Langkah perencanaan. 

Disini meliputi frekuensi penilaian dan menentukan luasnya dalam setiap 

penilaian; yaitu kita merencanakan beberapa kali akan diadakan penilaian untuk 

setiap semester atau setiap tahun. Penilaian diberikan setelah selesai satu kesatuan 

atau tiap unit bahan, dan sebagainya. 

2. Langkah penyusunan. 

Apakah tes akan dalam bentuk interview, observasi atau yang lain yang akan 

dipakai secara bersama-sama.  

3. Langkah penggunaan/pelaksanaan. 

Pada pelaksanaan ini sebaiknya diterapkan tentang cara-cara pemberian angka 

(Supriatna, 2009: 28.7) 

2.1.3.10 Materi Masalah Sosial 

2.1.3.8.1 Pengertian Masalah Sosial 

Dalam kehidupan di masyarakat, banyak peristiwa kita jumpai. Ada 

yang baik dan sesuai peraturan yang ada. Namun tidak sedikit yang melanggar 

aturan. Peristiwa tidak sesuai aturan dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah 

sosial adalah kejadian yang terjadi jika semua warga masyarakat lain ikut 

merasakan pengaruh masalah tersebut. Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi 

secara bersama-sama. Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika 

di lingkungannya sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya bisa 

diselesaikan bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus 

mendukung upaya penyelesaian tersebut. Turut ronda malam di lingkungan 
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merupakan contoh keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. Masalah 

sosial memang harus diselesaikan, karena dapat membahayakan masyarakat 

(Wisnu, 2008: 196-197). 

2.1.3.8.2 Mengenal Masalah Lingkungan Sosial  

Kita tidak bisa bebas dari masalah-masalah sosial. Ada banyak sekali 

masalah sosial. Bisakah kamu menyebutkan beberapa contoh masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggalmu dan di wilayah provinsimu? Kita akan membahas 

contoh-contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya masalah 

kependudukan, keamanan, sampah, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. 

1. Masalah Kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut 

penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat 

tidaknya di wilayah tersebut. Kita akan membahas beberapa masalah 

kependudukan yang terjadi di negara kita.   

1) Persebaran penduduk yang tidak merata 

Wilayah negara kita sangat luas. Penduduk yang tinggal di wilayah negara 

kita tidak merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang 

sangat jarang penduduknya. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat padat. 

Menurut sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua 

belas ribu orang. Ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana 

hanya ada 27 orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi.  

Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk antara lain: 

a. Kesuburan Tanah Wilayah yang subur akan dipadati oleh penduduk. 
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b. Sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas 

berada di Pulau Jawa.   

c. Pembangunan Industri yang berpusat di Pulau Jawa (Sadiman, 2008: 114). 

2) Jumlah penduduk yang besar 

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Indonesia menduduki urutan 

keempat negara terbanyak jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 

adalah 205,8 juta jiwa. 

3) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Jumlah penduduk Indonesia sudah sangat banyak. Jumlah ini akan terus 

bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. 

4) Kualitas penduduk rendah 

Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi 

kualitas atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki 

keahlian dan keterampilan dalam bekerja. 

5) Rendahnya pendapatan perkapita 

Pendapatan perkapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap tahun. 

Pendapatan perkapita penduduk Indonesia masih rendah. Rendahnya pendapatan 

per kapita rendah berkaitan erat dengan banyaknya masyarakat miskin (Wisnu, 

2008: 196-197). 
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2. Migrasi Penduduk 

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke 

tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang 

merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain. 

Adapun migrasi internal merupakan perpindahan penduduk yang di sekitar wilayah 

satu negara saja. Migrasi dapat menimbulkan beragam masalah sosial. Akan tetapi, 

jika migrasi dikelola terpadu akan berdampak positif.   

Faktor-faktor pendorong (push factor) adalah sebagai berikut: 

• Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya kesuburan 

tanah. Menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya 

makin susah diperoleh. Di antaranya hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. 

• Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian 

di wilayah perdesaan yang makin menyempit). 

• Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu 

penduduk di daerah asal.  

• Alasan pendidikan, atau pekerjaan.  

• Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau 

panjang atau adanya wabah penyakit.  

Faktor-faktor penarik (pull factor) antara lain:  

• Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.  

• Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.  

• Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, 

perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.  
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• Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat 

kebudayaan menjadi daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di 

kota besar.   

1) Migrasi Internal  

Migrasi internal dapat dikelompokkan ke dalam empat macam.  

Di antaranya urbanisasi, reurbanisasi, transmigrasi, dan evakuasi. 

a. Urbanisasi  

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota.  

Urbanisasi kurang menguntungkan. Bagi desa yang ditinggalkan akan  

mengalami kekurangan penduduk. Tenaga kerja berkurang. Akibatnya, lahan 

pertanian di desa tidak tergarap. Sementara di perkotaan yang didatangi 

penduduknya akan semakin padat. Kaum urban biasanya tidak dibekali  

pendidikan yang memadai. Di kota seringkali mereka menjadi beban pemerintah. 

Oleh karena akan menambah jumlah pengangguran di kota. Untuk mengatasi laju 

urbanisasi perlu bantuan semua pihak. Di antaranya pemerintah dan pengusaha. 

Pemerintah harus memerhatikan sarana prasarana di desa.  

b. Reurbanisasi  

Reurbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa.  

Hal ini dapat saja terjadi. Umumnya penduduk yang ingin menikmati  

hari tua adalah pelaku reurbanisasi.  

c. Transmigrasi  

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat 

penduduknya ke wilayah yang penduduknya masih sedikit.  



46 

 

 

 

Jenis-jenis/macam-macam Transmigrasi adalah sebagai berikut: 

 – Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah 

melalui depnakertans (departemen tenaga kerja dan transmigrasi). 

– Transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang dilakukan atas keinginan diri 

sendiri. Namun, masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari 

pemerintah. 

– Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan secara masal dan 

kolektif terhadap satu atau beberapa desa beserta aparatur desanya.  

Biasanya transmigrasi bedol desa terjadi karena bencana alam yang merusak desa 

tempat asalnya.  

d. Evakuasi dilakukan pada saat terjadi peristiwa berbahaya.  

Misalnya, saat terjadi gempa, longsor, banjir atau bencana lainnya. Evakuasi 

merupakan perpindahan penduduk ke daerah yang lebih aman. 

2) Migrasi Eksternal  

Migrasi eksternal dapat dikelompokkan ke dalam empat macam. Di antaranya 

imigrasi, emigrasi, repatriasi, dan remigrasi.  

a. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. 

Misalnya penduduk Australia datang ke Indonesia untuk bekerja.  

b. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. 

c. Repatriasi merupakan pemulangan penduduk dari suatu negara ke negara asal. 

Hal ini dapat saja terjadi. Biasanya terjadi karena suatu negara mengalami konflik 

politik berkepanjangan atau karena bencana alam.  
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d. Remigrasi merupakan perpindahan penduduk kembali ke negara asalnya 

(Sadiman, 2008: 115-117). 

3. Tindak Kejahatan 

Contoh tindak kejahatan adalah pencurian, perampokan, penjambretan, 

pencopetan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan. Banyaknya 

 tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Perampokan dan penodongan 

menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar. Di desa pun  

sering terjadi pencurian. Misalnya, ada yang mencuri ternak, hasil pertanian,  

hasil hutan, dan sebagainya. Tindak kejahatan pencurian dan perampokan sering 

disebakan oleh masalah kemiskinan dan pengangguran. Karena itu,  

pemerintah dan masyarakat harus berusaha keras untuk menciptakan  

lapangan kerja. Selain itu, kualitas dan pemerataan pendidikan  

harus ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian warga. 

Sementara itu, aparat keamanan, terutama polisi harus mampu memberantas  

tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan membantu polisi. 

4. Masalah Sampah 

Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah  

sampah. Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau  

tidak dikelolah dengan baik. Bagi masyarakat pedesaan, sampah  

mungkin belum menjadi masalah serius. Tapi, tidak demikian  

dengan masyarakat yang tinggal di kota atau di daerah padat penduduk.  

Masyarakat kota dan daerah padat penduduk menghasilkan banyak sekali  

sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera diangkut ke Tempat 
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Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemerintah, dalam hal ini adalah  

Dinas Kebersihan, memikul tanggung jawab dalam mengelola sampah.  

Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang  

ditumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular. Misalnya, 

 muntah berak (muntaber), penyakit kulit, paru-paru, dan pernapasan.  

Masalah lain berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk membuang sampah 

sembarangan. Di banyak tempat banyak warga yang biasa membuang sampah ke 

sungai dan saluran air. Sungai dan aliran air menjadi mampet. Akibatnya, sering 

terjadi banjir jika hujan lebat. 

5. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan dapat terjadi di mana saja. Contoh pencemaran 

yang sering terjadi yaitu pencemaran air dan lingkungan. Perairan bisa tercemar 

karena ulah manusia, misalnya membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan 

dengan menggunakan pestisida. Sungai, danau, atau waduk juga menjadi tercemar 

kalau pabrik-pabrik membuang limbah industri ke sana. Pencemaran 

mengakibatkan matinya ikan dan makhluk lainnya yang hidup di air. Akhirnya, 

manusia juga menderita kerugian. Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan 

bermotor dan asap pabrik-pabrik. Udara yang kita hirup adalah udara yang sangat 

kotor. Bayangkan apa yang terjadi dengan paru-paru kita, kalau kita menghirup 

udara yang sangat kotor seperti itu. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi pencemaran udara. Misalnya, membuat taman kota dan menanam pohon 

sebanyak-banyaknya. Kita sebagai warga negara sebaiknya ikut serta dalam 

program ini. Selain itu, kalau kita memiliki kendaraan bermotor, usahakan supaya 
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kendaraan tersebut layak dipakai. Jangan sampai kendaraan milik kita 

mengeluarkan banyak asap. Kalau bepergian ke mana-mana, sebaiknya 

menggunakan kendaraan umum. Jumlah kendaraan di jalan jadi berkurang. 

6. Kebakaran 

Kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya merupakan kebakaran 

pemukiman. Sebuah rumah terbakar dan menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. 

Penyebabnya antara lain kompor meledak dan sambungan arus pendek (korsleting) 

listrik. Karena itu, masyarakat harus sangat hati-hati dengan dua hal ini. Kebakaran 

pemukiman kumuh dan padat penduduk umumnya merusak sebagian bahkan 

seluruh rumah yang ada di sana. Ini disebabkan karena bahan-bahan yang dipakai 

untuk membangun rumah memang mudah terbakar. Selain itu, jalan masuknya 

sempit sehingga sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. 

Kebakaran pemukiman sangat menyusahkan warga. Kita harus berusaha 

mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Caranya antara lain sebagai 

berikut: 

a. Merawat kompor supaya layak pakai dan tidak bermasalah. 

b. Merawat jaringan listrik. Kabel yang mulai mengelupas diganti. 

c. Mematikan kompor setelah memasak. 

d. Berhati-hati menggunakan lilin dan korek api.  

Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau. Asap kebakaran hutan 

banyak sekali. Asap kebakaran hutan mengganggu kesehatan dan lalu lintas. Selain 

itu, kawasan hutan akan semakin berkurang. Kalau terjadi kebakaran, segera 

menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran terdekat. Warga juga harus saling 
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membantu memadamkan api. Dan yang juga penting adalah mencegah terjadinya 

kekacauan atau aksi pencurian yang biasanya ikut terjadi pada saat terjadi 

kebakaran. 

7. Pemborosan Energi 

Sumber energi berupa bahan bakar (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) 

suatu ketika akan habis. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Karena itu, kita 

harus hemat memakainya supaya sumber-sumber energi ini tidak cepat habis. Coba 

perhatikan keadaan di rumahmu? Apakah keluargamu termasuk orang yang 

menghemat energi? Bagaimana keluargamu memakai listrik? Bagaimana 

keluargamu memakai bahan bakar bensin atau solar? Apakah kamu memiliki mobil 

atau sepeda motor? Jika orang tuamu menggunakan bahan bakar bensin dan solar, 

orang tuamu termasuk orang yang boros. Kita bisa belajar menjadi hemat dalam 

menggunakan energi. Contoh cara menghemat energi antara lain sebagai berikut: 

a. Mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan. 

b. Bepergian naik kendaraan umum atau sepeda. 

c. Memanfaatkan sumber energi alternatif misalnya dari tumbuh-tumbuhan, 

angin, air, dan matahari (Wisnu, 2008: 199-206). 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan acuan pelaksanaan dalam 

penelitan ini, antara lain yaitu: penelitian pertama dilakukan oleh Yandi Nur Cahya, 

Deti Rostika, dan Titing Rohayati (2015) dari Universitas Pendidikan Indonesia 

dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik dengan Metode 
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Course Review Horay pada Peningkatan Kemampuan Pamahaman Matematis”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman matematis pada peserta 

didik. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan teknik sampling 

purposive. Peneliti melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebanyak sembilan kali pembelajaran dengan 70 menit setiap pembelajaran. 

Instrumen penelitian menggunakan soal tes kemampuan dan lembar observasi. 

Selama pembelajaran, selama pembelajaran peneliti mengamati kegiatan guru dan 

peserta didik untuk menilai kesesuaian antara yang direncanakan dengan yang 

terjadi sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan perolehan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima 

yang artinya terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis 

antara peserta didik yang memperoleh pembelajaran PMR dengan model CRH 

dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran konvensional.   

Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Nur Cahya dkk. (2015) memiliki 

persamaan penelitian penggunaan desain kuasi eksperimen, terdapat kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, instrumen penelitian tes dan lembar observasi. 

Perbedaan penelitian ini terdapat dalam mata pelajaran, dan materi pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pembelajaran PMR dengan model 

Course Review Horay dan model pembelajaran konvensional pada kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik. Peneliti ingin mengetahui tingkat perbedaan 

kemampuan pemahaman matematis antara peserta didik yang dengan model Course 

Review Horay dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran konvensional. 
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Penelitian kedua yang mendukung tentang model pembelajaran Course 

Review Horay dilaksanakan oleh Harianto (2012) dengan mapel dan media yang 

berbeda yang berjudul “Pengaruh Strategi Course Review Horay Menggunakan 

Puzzle Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-

Dasar Elektronika di SMK”. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 

Lamongan pada kelas X EI semester gasal tahun pelajaran 2012-2013 dengan jenis 

penelitian Quasi Eksperimen Design. Peneliti melakukan uji validitas, reabilitas, 

daya beda dan taraf kesukaran pada instrumen. Hasil penelitian menunjukkan thitung 

= 2,5 lebih besar dari ttabel = 1,67 yang berarti pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay menggunakan Puzzle dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

SMK.  Peneliti juga menyatakan bahwa model pembelajaran Course Review Horay 

efektif dalam meningkatkan minat dan respon peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2012) memiliki persamaan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Course Review Horay dalam 

pembelajaran, jenis penelitian Quasi Eksperimen Design, uji validitas, reabilitas, 

daya beda dan taraf kesukaran pada instrumen. Perbedaan dalam penelitian ini 

terdapat pada mapel, lokasi dan subyek penelitian. Dalam penelitian Harianto 

menggunakan subyek penelitian kelas X E1 untuk kelas eksperimen dan X E2 untuk 

kelas kontrol. Lokasi penelitian di SMK Negeri 2 Lamongan dan mapel 

yangdigunakan adalah elektronika. Peneliti juga ingin mengetahui hasil belajar 

peserta didik menggunakan pembelajaran Course Review Horay menggunakan 
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puzzle pada standar kompetensi menerapkan dasar-dasar elektronika dan untuk 

mengetahui respon peserta didik. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eli Pri Mahanani, Suhito, dan Mashui 

(2013) dengan judul jurnal “Kefektifan Model Course Review Horay Berbantuan 

Powerpoint pada Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa”. Peneliti melakukan 

perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelaajaran 

Course Review Horay dan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. Selain menggunakan tes dalam metode pengumpulan datanya, peneliti 

juga menggunakan lembar pengamatan untuk mengetahui kekurangan dalam 

pengelolaan kelas sehingga dapat memperbaiki pertemuan selanjutnya. Eli Pri 

Mahanani dkk menyatakan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang menggunakan model Course Review Horay berbantuan 

powerpoint lebih tinggi daripada dengan pembelajaran ekspositori.   

Penelitian yang dilakukan oleh Eli Pri Mahanani dkk. (2013) memiliki 

persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian, model Course 

Review Horay dan instrumen yang meliputi tes dan lembar observasi. Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah jika peneliti menggunakan model ekspositori sebagai 

model pembanding, maka penelitian ini menggunakan model ekspositori sebagai 

model pembandingnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat 

keefektifan model pembelajaran Course Review Horay dengan model pembelajaran 

ekspositori terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Penelitian keempat dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Course 

Review Horay berbantuan Media Gambar terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 
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IV SD Gugus VIII Munduk” oleh Pt. Pujianti, I Nym. Murda, dan I Md. Citra 

Wibawa (2013). Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen dengan 

dengan non-equivalent post-test only group design. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes objektif pilihan ganda dengan satu jawaban benar 

yang berjumlah 25 butir soal. Setelah melakukan uji hipotesis, diperoleh thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (3,189 > 2,000), maka H0 ditolak artinya terdapat perbedaan 

hasil belajar IPA antara kelompok peserta didik yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan media gambar dengan kelompok 

peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada peserta 

didik kelas IV Semester Genap SD Gugus VIII Munduk tahun pelajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi data hasil belajar IPA kelompok 

eksperimen mempunyai skor cenderung tinggi, deskripsi data hasil belajar IPA 

kelompok kontrol mempunyai skor yang cenderung rendah, terdapat perbedaan 

hasil belajar IPA antara kelompok peserta didik yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan media gambar dengan kelompok 

peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada peserta 

didik kelas IV Semester Genap SD Gugus VIII Munduk tahun pelajaran 2012/2013.    

Penelitian yang dilakukan oleh Pt. Pujianti dkk. (2013) memiliki 

persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuasi 

eksperimen, model Course Review Horay dan instrumen tes. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah mapel yang diteliti dan jumlah instrumen soal yang digunakan.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat perbedaan hasil belajar IPA 

antara kelompok peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 
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Course Review Horay (CRH) berbantuan media gambar dengan kelompok peserta 

didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

Beberapa penelitian jurnal internasional yang mendukung penelitian ini 

yakni penelitian pertama dilakukan oleh Paul A. Odundo (2013) dari University of 

Nairobi dengan judul jurnal “Effect of Application of Intructional Methods on 

Learner Achievement in Business Studies in Secondary Schools in Kenya”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa metode intruksional mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dengan cara pemberian tugas meningkatkan penampilan peserta didik 

(9,1%), kognitif (8.3%), dikte (7,9%), perkuliahan (6,3%) dan catatan (5,9%) 

sehingga memberikan keunggulan dalam pendekatan konstruktivisme.   

Persamaan penelitian oleh Paul A. Odundo dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti hasil belajar peserta didik, dan membahas pembelajaran 

konstruktivisme. Perbedaan penelitian ini terletak pada strategi yang digunakan, 

jika penelitian A. Odundo menggunakan metode intruksional dengan ex-post facto 

design maka penelitian ini menggunakan Course Review Horay dengan 

nonequivalent control design. Temuan dalam penelitian ini kinerja peserta didik 

memberikan konstribusi 9.1% dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Penelitian internasional kedua dilakukan oleh Jake M. Laguador (2014) 

dari Philippines University dengan judul jurnalnya “Cooperative Learning 

Approach in an Outcomes-Based Enviroment”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

pembelajaran student-center merupakan pendekatan yang efektif dalam mencapai 

hasil belajar yang optimal. Pendekatan kooperatif ini mendorong partisipasi aktif 
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peserta didik, kerjasama, interaksi sosial yang menciptakan lingkungan belajar dan 

pengalaman belajar yang lebih baik.  

Persamaan penelitian oleh Jake M. Laguador dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti hasil belajar peserta didik, menggunakan pendekatan student 

center dan pembelajaran kooperatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada strategi 

dan jenis penelitian yang digunakan, jika penelitian Jake M. Laguador 

menggunakan strategi yang belum jelas ditentukan atau gambaran umum dalam 

pembelajaran kooperatif dan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini 

menggunakan model Course Review Horay dalam pembelajaran kooperatif dan 

jenis penelitian kuantitatif.  

Penelitian ketiga oleh Gull F., Shehzad S. (2015) dengan judul “Effects of 

Cooperative Learning on Students’ Academic Achievement”. Hasil penelitian 

dengan sampel yang terdiri dari 63 peserta didik perempuan yang terdaftar di kelas 

12 dari sebuah perguruan tinggi umum menunjukan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara skor kelompok eksperimen sebelum dan sesudah intervensi 

(p=0,000), dan dapat disimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak positif pada prestasi akademik.   

Persamaan penelitian oleh Gull F., Shehzad S. dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti hasil belajar peserta didik, membahas pembelajaran kooperatif 

model pembanding dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek dan model yang digunakan, jika 

penelitian A Gull F., Shehzad S melakukan penelitian dengan sampel 63 mahasiswa 

dan menggunakan model pembelajaran STAD, TGT dan Jigsaw, maka penelitian 
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ini melakukan penelitian dengan sampel 52 peserta didik dan menggunakan Course 

Review Horay. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

dan hasil kegiatan pembelajaran kooperatif memiliki dampak positif pada hasil 

akademik mahasiswa. 

Penelitian-penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penelitian dan kajian teori dalam penelitian ini. Dari penelitian 

terdahulu yang sudah dilaksanakan, terdapat persamaan dan perbedaan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Hasil penemuan dari penelitian di atas, dapat membantu 

peneliti dalam melakukan penelitian tentang keefektifan model tipe Course Review 

Horay terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi di 

Kecamatan Gunungpati, Semarang.  

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 91) menyatakan bahwa kerangka 

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka 

berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang 

akan diteliti (Sugiyono, 2013: 91). Jadi kerangka berfikir adalah sebuah 

pemahaman yang mendasari proses dari keseluruhan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

 Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Kedua 

variabel tersebut mempunyai hubungan dengan erat. Variabel bebas adalah variabel 
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yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Course Riview Horay. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam pembelajaran ini adalah hasil belajar 

IPS peserta didik.  

Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan peserta didik melalui interaksi belajar dan mengajar dengan sumber 

belajar dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari keberhasilan 

pembelajaran yang efektif yaitu apabila peserta didik mendapatkan nilai yang 

maksimal. Dalam pembelajaran IPS yang berkaitan dengan masalah sosial, 

sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai kurang dari KKM. Hal ini 

dikarenakan peserta didik yang kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS, 

proses pembelajaran yang berpusat pada guru, materi masalah sosial yang susah 

dihafal, dan penggunaan model Ekspositori yang didominasi ceramah yang 

mengakibatkan peserta didik menjadi pasif yang berakibat proses pembelajaran IPS 

tidak digemari sebagian peserta didik jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat menjadi 

model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran IPS masalah sosial. Model 

pembelajaran Coure Review Horay (CRH) merupakan cara pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap 

siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak ‘hore!!’ atau yel-yel 

lainnya. Metode ini menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, di mana soal 

tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor (Huda, 2014: 
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229). Kelebihan dari model ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

menguji pemahaman materi yang diberikan, menciptakan suasana belajar 

menyenangkan, dan memberikan ruang peserta didik untuk berperan aktif sehingga 

peserta didik memiliki pemahaman materi IPS yang baik dengan nilai yang 

meningkat. Keefektifan dari model pembelajaran Course Review Horay dapat 

diketahui dengan membandingkan hasil belajar IPS kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.   

Pada saat penelitian, peneliti menetapkan dua kelas yaitu kelas  

eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, peneliti  

memberikan perlakuan atau treatment, sedangkan pada kelas kontrol peneliti tidak 

memberikan perlakuan atau sebagai kontrol dari kelas eksperimen. Perlakuan 

(treatment) yang diberikan kelas eksperimen dengan memberikan model 

pembelajaran Course Review Horay di kelas eksperimen. Di kelas kontrol, kelas 

tidak diberi perlakuan pembelajaran (treatment) yaitu menggunakan model 

pembelajaran Ekspositori.  

Sebelum pembelajaran dimulai kedua kelas harus diberi pretest  

untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Setelah pretest  

dilaksanakan, maka dilakukan pemberian treatment pembelajaran di kelas 

eksperimen dan tidak ada pemberian treatment pembelajaran di kelas kontrol. 

Setelah proses pembelajaran berlangsung, maka dilakukan posttest  

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil posttest dari kedua  

kelas tersebut dibandingkan. Dari hasil perbandingan tersebut,  
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diharapkan dapat diketahui model yang lebih efektif terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan uraian di atas maka alur kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Menurut Sugiyono (2013: 91), kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

Hasil belajar kelas eksperimen Hasi belajar kelas kontrol 

 

Permasalahan  

Hasil Belajar IPS Kelas IV rendah 

 

Pembelajaran IPS 

Berisi tentang permasalahan sosial 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest 

Pembelajaran IPS materi permasalahan sosial dengan 

model pembelajaran Course Review Horay 

Pembelajaran IPS materi permasalahan sosial 

dengan model pembelajaran  ekspositori 

 

Student Centered Teacher Centered 

Postest 

Dibandingkan 



62 

 

 

 

2.4 HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiono, 2013: 224). Hipotesis kerja (Ha) adalah hipotesis yang akan 

diuji dan disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal. Sedangkan 

hipotesis nol (Ho) dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan 

kehandalannya (Sugiono, 2013: 97). Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho:  Model pembelajaran Course Review Horay tidak efektif terhadap hasil belajar 

IPS materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi 

Kecamatan Gunungpati, Semarang. 

Ha:  Model pembelajaran Course Review Horay efektif terhadap hasil belajar IPS 

materi masalah sosial peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi Kecamatan 

Gunungpati, Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  DESAIN PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan unutuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali (Sugiono, 

2013: 107). Desain penelitian yang digunakan adalah jenis Quasi Eksperimental 

Design. Quasi eksperimental design merupakan penelitian yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi 

eksperimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian (Sugiono, 2013: 114). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan bentuk design 

Nonequivalent Control Design. Penelitian ini mencari pengaruh perlakuan model 

Course Review Horay terhadap hasil belajar peserta didik. Variabel kontrol yang 

meliputi media pembelajaran, guru dan kondisi kemampuan awal peserta didik 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel dari luar seperti: 

keadaan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Desain penelitian nonequivalent 

control design dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Nonequivalent Control Design 

 

O1   X  O2 

O3  O4 

(Sugiono, 2013: 116). 
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Keterangan: 

O1 : Pretest yang diberikan pada kelas eksperimen sebelum proses belajar mengajar 

dimulai. 

O2 : Posttest yang diberikan pada kelas eksperimen setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. 

X : Penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay. 

O3 : Pretest yang diberikan pada kelas kontrol sebelum proses belajar mengajar 

dimulai. 

O4 : Posttest yang diberikan pada kelas kontrol setelah proses belajar mengajar 

berlangsung.  

Kelompok O1 (kelompok eksperimen) diberi perlakuan (X) yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) pada 

pembelajaran, sedangkan kelompok O3 (kelompok kontrol) tidak diberi perlakuan 

(menggunakan model pembelajaran ekspositori yang didominasi metode ceramah 

dan tanya jawab) pada pembelajaran. Kedua kelompok diberi pretes untuk 

mengetahui keadaan awal dari kedua kelompok tersebut. Setelah kelompok 

eksperimen diberi perlakuan, kemudian kelompok eksperimen diberi posttest untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran dari perlakuan yang diberikan. 

Posttest juga diberikan kepada kelompok kontrol, dan hasilnya digunakan sebagai 

pembanding bagi dampak perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

Keefektifan model pembelajaran Course Review Horay (CRH) terhadap hasil 

belajar IPS adalah (O2-O1) – (O4-O3). 
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3.2  PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

 tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada tahap 

persiapan, peneliti membaca teori dan referensi yang berkaitan tentang 

pembelajaran dan variabel yang diteliti. Setelah mengetahui tentang teori tersebut, 

peneliti melihat keadaan pembelajaran yang terjadi di gugus Drupadi.  

Pembelajaran yang terjadi di Gugus Drupadi ternyata berbeda dengan teori yang 

telah dibaca peneliti sehingga peneliti mengadakan identifikasi masalah terhadap 

kelas IV di Gugus Drupadi. 

Setelah diketahui permasalahan yang ada kemudian berdasarkan data nilai, 

ditentukan sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Selanjutnya, peneliti membuat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam 

penelitian dan merumuskan hipotesis. Peneliti juga menyiapakan instrumen 

penelitian, yang dikembangkan menjadi lembar observasi model pembelajaran 

Course Review Horay dan catatan lapangan model ekspositori, lembar  

wawancara, penggalan silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Kelas Eksperimen, dan RPP Kelas Kontrol. Selanjutnya peneliti mulai 

menyusun kisi-kisi tes yang akan diujicobakan untuk menjadi panduan dalam 

membuat soal uji coba. 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan uji coba soal, pelaksanaan 

instrumen di lapangan dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen 

dan kontrol. Peneliti melaksanaan uji coba soal di kelas uji coba. Selanjutnya, 

peneliti menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui instrumen penelitian 
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yang valid dan tidak valid dengan menggunakan rumus validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya pembeda tes. Jika hasil uji coba telah didapatkan maka peneliti 

membuat kisi-kisi soal pretest dan posttest dan menentukan soal-soal yang akan 

digunakan untuk pretest dan posttest dalam pembelajaran kelas eksperimen dan 

kontrol. Selanjutnya, peneliti melakukan pretest di kelas eksperimen dan kontrol 

untuk mengetahui keadaan awal peserta didik. Peneliti juga menerapkan 

pembelajaran di kelas eksperimen dengan model pembelajaran Course Review 

Horay dan model pembelajaran ekspositori di kelas kontrol. Selama pembelajaran, 

peneliti juga mengamati keberhasilan guru dalam menggunakan model 

pembelajaran yang digunakan dikelas. Setelah itu, peneliti melaksanakan posttest 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pada tahap penyelesaian, peneliti melakukan analisis data dan hasil 

penelitian pretest di kelas eksperimen, pretest kelas kontrol, posttest kelas 

eksperimen, dan posttest kelas kontrol. Selanjutnya, peneliti melakukan 

pembahasan, pengambilan simpulan dan saran. Peneliti juga menyusun laporan 

secara menyeluruh.  

Alur pelaksanaan penelitian dapat digambarkan pada diagram berikut ini. 
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3.3  SUBYEK, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Subyek penelitian tentang penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay terhadap hasil belajar IPS adalah peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 01 

sejumlah 29 peserta didik dan peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 03 sejumlah 27 

peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gugus Drupadi Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang tepatnya di SDN  Sukorejo 01 dan SDN Sukorejo 03. 

Waktu Penelitian dilaksanakan selama 4 kali pertemuan pada bulan April-Mei 

2016.   

 

3.4  POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1 Populasi Penelitian 

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013: 61). Populasi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Gugus Drupadi Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yang berjumah 177 peserta didik, yang terdiri dari 29 

peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 01, 40 peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 

02, 27 peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 03, 12 peserta didik kelas IV SDN 01 

Sadeng, 35 peserta didik kelas IV SDN 02 Sadeng, 22 peserta didik kelas IV SDN 

03 Sadeng, dan 12 peserta didik di SDN 02 Kandri.  

Tabel 3.2 Jumlah Populasi Kelas IV SD Gugus Drupadi 

No.  Nama Sekolah Dasar Jumlah  Peserta Didik Kelas IV 

1.  Sukorejo 01 29 peserta didik 

2. Sukorejo 02 40 peserta didik 



69 

 

 

 

No.  Nama Sekolah Dasar Jumlah  Peserta Didik Kelas IV 

3. Sukorejo 03 27 peserta didik 

4. Sadeng 01 12 peserta didik 

5. Sadeng 02 35 peserta didik 

6. Sadeng 03 22 peserta didik 

7. Kandri 02 12 peserta didik 

Sumber: Data SD Gugus Drupadi 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2013: 118). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling yaitu teknik 

penentuan sampel bila obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas. 

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah populasi bersifat 

homogen yang sebelumnya dilakukan uji homogenitas kelas yang akan dijadikan 

sampel dari semua sekolah pada gugus Drupadi tersebut. Asumsi ini didasarkan 

pada hal yang meliputi: status sekolah (imbas atau inti), kualifikasi guru kelas, 

peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum KTSP, mendapatkan 

jumlah jam pelajaran yang sama, peserta didik duduk di kelas yang sama, 

pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat, objek penelitian dari kelas yang sama 

dan setara tidak ada kelas unggulan. Melalui teknik tersebut diperoleh 2 kelas 

sebagai sampel penelitian, yaitu SDN Sukorejo 1 dengan jumlah 27 peserta didik 

sebagai kelas eksperimen dan SDN Sukorejo 3 dengan jumlah 25 peserta didik 

sebagai kelas kontrol (Sugiono, 2013: 121).  
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3.5  VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1 Variabel Penelitian 

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

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat tiga jenis variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas/ independent variable (X), 

variabel terikat/ dependent variable (Y), dan variabel kontrol.  

3.5.1.1 Variabel bebas/ independent variable (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model Course Review Horay. 

3.5.1.2 Variabel terikat/ dependent variable (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran IPS materi masalah sosial dengan Standar 

Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi dan Kompetensi Dasar 2.4 Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya. 

3.5.1.3 Variabel kontrol  

Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan  

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan 

meliputi: 
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a. media pembelajaran; 

b. guru;  

c. kondisi kemampuan awal peserta didik (Sugiono, 2012: 3-6). 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel  

 Pada penelitian ini variabel-variabel yang diteliti yaitu model model Course 

Review Horay dan hasil belajar peserta didik. Variabel-variabel tersebut 

didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 
Model Pembelajaran Course Review 

Horay (Variabel bebas) 
Pembelajaran Coure Review Horay (CRH) 

merupakan cara pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah 

dan menyenangkan karena setiap siswa 

yang dapat menjawab benar diwajibkan 

menyanyikan yel-yel kelompok. Model ini 

menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal pertanyaan riviu yang 

dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor (Huda, 2014: 229).  
Hasil Belajar (Variabel kontrol) Hasil belajar pada hakikatnya merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Sudjana, 2014: 3). Hasil belajar dalam 

penelitian ini lebih difokuskan pada hasil 

belajar pada ranah kognitif pembelajaran 

IPS materi masalah sosial kelas IV SDN 

Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati, 

Kota Semarang. 
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3.6  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

3.6.1 Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena 

itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan 

yang sama, dan peneliti mencatatnya. Melalui wawancara terstruktur kepada guru 

Rini Puji Rahayu, S.Pd., dan guru Susi Retno Dyah Iriani, S.Pd., peneliti 

mendapatkan berbagai informasi tentang pembelajaran IPS di kelas IV yang 

berlangsung di SD Gugus Drupadi bahwa pembelajaran masih menggunakan model 

pembelajaran ekspositori yang didominasi ceramah, peserta didik kurang fokus 

dalam pembelajaran, peserta didik kurang perhatian dalam pembelajaran, peserta 

didik kurang giat mengulang pelajaran, model pembelajaran tidak inovatif dan nilai 

pembelajaran masih rendah sehingga dapat menentukan permasalahan atau variabel 

yang diteliti (Sugiono, 2013: 319). 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh 
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seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna 

bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar 

ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan 

daftar peserta didik, data-data nilai peserta didik, data nama peserta didik, foto 

pembelajaran peserta didik, dan video sebagai bukti dilaksanakannya penelitian 

serta sebagai penunjang kegiatan observasi pembelajaran di kelas (Sugiono, 2013: 

329). 

3.6.3 Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk mendapat jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan 

(tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tertulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes 

tindakan). Teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 1 dan Sukorejo 3 pada pembelajaran IPS. Tes 

terbagi menjadi dua, yaitu pretest dan posttest dengan jenis tes tertulis serta bentuk 

tes berupa pilihan ganda. Pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik dan dilakukan sebelum pembelajaran serta untuk membandingkan 

kemampuan kelompok eksperimen dan kontrol. Jika hasil pretest dari kedua kelas 

menunjukkan perbedaan yang tidak sinifikan atau relatif sama, berarti peserta didik 

dari masing-masing kelas mempunyai kemampuan yang homogen. Sedangkan tes 

akhir dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mereka 

mengikuti pembelajaran. Hasil posttest bertujuan untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik dari masing-masing kelas setelah diberikan perlakuan. Hasil posttest 
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dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis. Hasil posttest dibandingkan dan dicari 

perbedaan antara kelas yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

model Course Review Horay dan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori (Sudjana, 2013: 35). 

Dalam penelitian ini, sol-soal pada pretest sama dengan soal-soal pada 

posttest. Soal pretest dan posttest dalam penelitian ini berjumlah 40 butir soal 

pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Cara pemberian skor pada soal 

pilihan ganda dalam penelitian ini menggunakan cara penskoran tanpa koreksi. 

Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang 

dijawab benar mendapat nilai satu, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta 

didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar 

Rumusnya sebagai berikut: 

Skor = 
𝐵

𝑁
 x 100 (Skala 0 – 100)   (Poerwanti, 2008: 6-3) 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal     

3.6.4 Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana pengumpul data 

mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterprestasikan hasil 

pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data tergantung pada 

kemampuan observer. Observasi sistematis adalah observasi yang dirancang secara 

sistematis, karena observer telah mengetahui aspek-aspek yang relevan dengan 

masalah serta tujuan penelitian. Dalam hal ini, observer mempersiapkan pedoman 
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pengamatan secara detail sekaligus menyediakan daftar cek (check list) yang bisa 

digunakan sebagai pedoman pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan 

dengan menggunakan instrumen pengamatan (Widoyoko, 2015:46-48). 

Observasi pengamatan dilakukan berdasarkan lembar pengamatan. Lembar 

pengamatan berisi hal-hal yang harus diamati dalam pembelajaran. Pengamatan 

yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar model pembelajaran Course 

Review Horay dan model pembelajaran ekspositori sesuai dengan dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran serta keberhasilan dari pelaksanaan model pembelajaran 

tersebut.  

 

3.7  UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, UJI DAYA BEDA, 

DAN UJI TINGKAT KESUKARAN 

Instrumen – instrumen penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini, 

yaitu: kisi-kisi instrumen penelitian, silabus pembelajaran, evaluasi hasil belajar (uji 

coba), kunci jawaban, penskoran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan lembar 

observasi. 

Setelah dilakukan uji coba soal maka diperoleh data hasil uji coba 

instrumen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan uji validitas, uji reabilitas, uji 

daya beda, dan uji kesukaran butir soal. Setelah dilakukan analisis statistik terhadap 

uji coba soal, tahap selanjutnya adalah menentukan butir soal yang akan digunakan 

sebagai instrumen tes hasil belajar. Uji coba soal dilaksanakan di SDN Sadeng 03 

yang berjumlah 22 peserta didik. Setelah dilakukan analisis statistik terhadap uji 
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coba soal, tahap selanjutnya adalah menentukan butir soal yang akan digunakan 

sebagai instrumen tes hasil belajar. 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010: 211). Instrumen yang valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiono, 2012: 348). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas 

isi (content validity). Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas isi apabila dapat 

mengukur kompetensi yang dikembangkan beserta indikator dan materi 

pembelajarannya (Widoyoko, 2015: 143). Hal ini berarti bahwa validitas isi disusun 

berdasarkan materi atau pelajaran yang diberikan. Untuk pengujian validitas isi 

maka digunakan rumus berikut: 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
     (Arikunto, 2013 : 93) 

Keterangan: 

rp bis : koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

Mp : rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt :  rata-rata skor total 

St : standar deviasi skor total 

p : proporsi peserta didik yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q : proporsi peserta didik yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Hasil perhitungan rpbis  dikonsultasikan pada tabel kritis rpbis dengan taraf 

signifikan 5%. Jika rpbis> rtabel maka item tersebut valid. Untuk kepentingan validitas 

instrumen, peneliti membuat 50 soal pilihan ganda yang diujicobakan kepada 
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peserta didik kelas IV SDN Sadeng 03. Hasil perhitungan menunjukan jika rpbis> 

0,423 maka butir soal tersebut valid, dan rpbis< 0,423 maka butir soal tersebut tidak 

valid. Hasil perhitungan validitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

Nomor 

Item 
Rhitung Keterangan 

Nomor 

Item 
RHitung Keterangan 

1 0.448849 Valid 26 0.66968 Valid 

2 0.684934 Valid 27 0.53371 Valid 

3 0.44756 Valid 28 0.4669 Valid 

4 0.47483 Valid 29 0.746579 Valid 

5 0.359203 Invalid 30 0.676181 Valid 

6 0.44885 Valid 31 0.348117 Invalid 

7 0.8277 Valid 32 0.5085057 Valid 

8 0.58404 Valid 33 0.746579 Valid 

9 0.50612 Valid 34 0.735 Valid 

10 0.458232 Valid 35 0.396233 Invalid 

11 -0.03444 Invalid 36 0.6849 Valid 

12 0.48587 Valid 37 0.17049 Invalid 

13 0.552891 Valid 38 0.54556 Valid 

14 0.18919 Invalid 39 0.05294 Invalid 

15 0.44449 Valid 40 0.31183 Invalid 

16 0.4669 Valid 41 0.6137895 Valid 

17 0.522 Valid 42 0.61758 Valid 

18 0.468 Valid 43 0.47437 Valid 

19 0.5421 Valid 44 0.76531 Valid 

20 0.79205 Valid 45 0.82126 Valid 

21 0.6227 Valid 46 0.59982 Valid 

22 0.8322448 Valid 47 0.583071 Valid 

23 0.688093 Valid 48 0.49478 Valid 

24 0.45548 Valid 49 0.29594 Invalid 

25 0.4764 Valid 50 0.5272 Valid 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Uji Coba 

Kriteria No butir soal Jumlah 

Valid  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 23, 44, 

45, 46, 47, 48, 50 

41 

Tidak valid  5, 11, 14, 31, 35, 37, 39, 40, 49 9 
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Berdasarkan kedua tabel di atas dengan r tabel 0,423 dan taraf signifikansi 

5%, maka terlihat dari 50 soal yang diujicobakan terdapat 41 soal yang dinyatakan 

valid dan 9 soal yang tidak valid. Kevalidan dari 41 soal tersebut telah memenuhi 

semua indikator hasil belajar dalam pembuatan soal evaluasi. Setiap indikator hasil 

belajar pada evaluasi dapat berisi 1 sampai 4 soal yang valid. Kevalidan dari uji 

validitas soal tes tersebut menunjukan adanya hubungan antara indikator yang 

disusun dengan materi yang diberikan kepada peserta didik. Setelah diketahui 

validitas soal, maka akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiono, 

2012: 348). Untuk menentukan reliabilitas soal pilihan ganda digunakan rumus 

sebagai berikut. 













 













2

2

11
1 S

pqS

k

k
r     (Arikunto, 2013: 115) 

Keterangan : 

r11 : relialibilitas instrumen 

k : banyaknya butir soal 

p : proporsi peserta didik yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q : proporsi peserta didik yang menjawab salah pada setiap butir soal 

S2 : varians total 

Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan pada tabel r product moment dengan 

signifikansi 5%. Jika r11> rtabel maka butir soal tersebut reliabel dan jika r11< rtabel 

maka tidak reliabel. Pengujian reliabilitas instrumen ini menggunakan bantuan 
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Microsoft Excel 2010. Simpulan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR.20 

dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 3.6 

Data Hasil Reliabilitas Soal 

Nomor 

Item 

Proporsi 

benar dan 

salah 

Nomor 

Item 

Proporsi 

benar dan 

salah 

1 0.109375 26 0.243056 
2 0.234375 27 0.222222 
3 0.1875 28 0.248264 
4 0.138889 29 0.1875 
5 0.1875 30 0.206597 
6 0.138889 31 0.234375 
7 0.206597 32 0.234375 
8 0.222222 33 0.1875 
9 0.243056 34 0.222222 
10 0.222222 35 0.234375 
11 0.164931 36 0.234375 
12 0.248264 37 0.25 
13 0.1875 38 0.25 
14 0.206597 39 0.222222 
15 0.243056 40 0.234375 
16 0.248264 41 0.206597 
17 0.138889 42 0.222222 
18 0.234375 43 0.248264 
19 0.222222 44 0.206597 
20 0.206597 45 0.234375 
21 0.206597 46 0.248264 
22 0.243056 47 0.25 
23 0.25 48 0.1875 
24 0.25 49 0.248264 
25 0.234375 50 0.243056 

 K 50  

 X^2 3062,36  

 St^2 139,198  

 r hitung 0.965721  

 r tabel 0.423  

 Status Reliabel sangat tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas terhadap hasil uji coba soal yang telah 

peneliti lakukan, diperoleh harga r
11 

sebesar 0.965, sedangkan pada taraf 
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signifikansi 5% diperoleh r
tabel 

sebesar 0.423. Harga r
11 

> r
tabel

, sehingga dapat 

dikatakan reliabel dan dilanjutkan dengan uji daya beda. 

3.7.3 Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Daya beda 

dicari dengan mengambil 50% skor terbawah sebagai kelompok bawah (JB) dan 

50% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) (Arikunto, 2013: 226). Rumus yang 

digunakan untuk pilihan ganda dan isian singkat adalah: 

   (Arikunto, 2013: 228) 

dengan 

D = daya pembeda, 

JA = banyaknya peserta kelompok atas, 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah, 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar, 

PA  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Klasifikasi daya pembeda adalah: 

D ≤ 0,00  (sangat jelek) 

0,00 < D ≤ 0,20 (jelek) 

0,20 < D ≤ 0,40 (cukup) 

0,40 < D ≤ 0,70 (baik) 

0,07 < D ≤ 1,00 (baik sekali)   (Arikunto, 2013: 232). 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 
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Berdasarkan perhitungan daya beda terhadap hasil uji coba soal yang telah peneliti 

lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Beda Soal Uji Coba 

Nomor 

Item 

Indeks 

Diskriminasi 

Keterangan Nomor 

Item 

Indeks 

Diskriminasi 

Keterangan 

1 0.090909 Jelek 26 0.54545 Baik 

2 0.454545 Baik 27 0.36364 Cukup 

3 0.36364 Cukup 28 0.27273 Cukup 

4 0.18182 Jelek 29 0.363636 Cukup 

5 0.363636 Cukup 30 0.454545 Baik 

6 0.18182 Jelek 31 0.090909 Jelek 

7 0.45455 Baik 32 0.2727273 Cukup 

8 0.54545 Baik 33 0.363636 Cukup 

9 0.54545 Baik 34 0.54545 Baik 

10 0.545455 Baik 35 0.272727 Cukup 

11 0.090909 Jelek 36 0.4545 Baik 

12 0.27273 Cukup 37 0.18182 Jelek 

13 0.363636 Cukup 38 0.54545 Baik 

14 0.27273 Cukup 39 -0.1818 Dibuang 

15 0.54545 Baik 40 0.09091 Jelek 

16 0.2727 Cukup 41 0.2727273 Cukup 

17 0.364 Cukup 42 0.54545 Baik 

18 0.273 Cukup 43 0.45455 Baik 

19 0.18182 Jelek 44 0.45455 Baik 

20 0.45455 Baik 45 0.45455 Baik 

21 0.45455 Baik 46 0.45455 Baik 

22 0.7272727 Baik Sekali 47 0.727273 Baik Sekali 

23 0.545455 Baik 48 0.36364 Cukup 

24 0.36364 Cukup 49 0.09091 Jelek 

25 0.2727 Cukup 50 0.5455 Baik 

 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Uji Beda Soal Uji Coba 

Kriteria DP Nomor Soal Jumlah 

Dibuang  39 1 
Jelek 1, 4, 6, 11, 19, 31, 37, 40, 49 9 
Cukup 3, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 

27, 28, 29, 32, 33, 35, 41, 48 
18 

Baik 2, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21,  23, 26, 30, 

34, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 50 
20 

Sangat baik 22, 47 2 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa 18 soal dengan kriteria 

daya beda cukup, 1 soal dengan kriteria dibuang, 9 soal dengan kriteria daya beda 

jelek, 20 soal dengan kriteria daya beda baik dan 2 soal dengan kriteria daya beda 

sangat baik. Dari semua soal tersebut, soal yang harus dihilangkan adalah soal yang 

daya bedanya kurang dari nol karena mempunyai kriteria daya beda yang sangat 

jelek sehingga harus dibuang dalam pembuatan soal pretest dan posttest. Setelah 

diketahui daya beda soal maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan uji taraf 

kesukaran.  

3.7.4 Uji Taraf Kesukaran 

Untuk mengukur tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan analisis taraf 

kesukaran. Soal dapat dikatakan baik jika soal tersebut tidak terlalu sulit juga tidak 

terlalu mudah. Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
       (Arikunto, 2013: 223) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Adapun klasifikasinya sebagai berikut: 

0,00 < P ≤ 0,30 (soal sukar) 

0,30 < P ≤ 0,70 (soal sedang) 

0,70 < P ≤ 1,00 (soal mudah)    (Arikunto, 2013: 225) 
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Kriteria yang digunakan apabila semakin besar indeks yang diperoleh, maka 

soal semakin mudah. Sebaliknya, apabila semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka soal semakin sulit. Berdasarkan perhitungan daya kesukaran terhadap hasil 

uji coba soal yang peneliti lakukan, didapatkan hasil berikut. 

Tabel 3.9 Uji Kesukaran Soal Uji Coba 

Nomor 

Item 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

Nomor 

Item 

Indeks 

Kesukaran 
Keterangan 

1 0.909091 Mudah 26 0.45455 Sedang 

2 0.681818 Sedang 27 0.72727 Mudah 

3 0.27273 Sukar 28 0.5 Sedang 

4 0.90909 Mudah 29 0.818182 Mudah 

5 0.818182 Mudah 30 0.772727 Mudah 

6 0.90909 Mudah 31 0.681818 Sedang 

7 0.77273 Mudah 32 0.6818182 Sedang 

8 0.72727 Mudah 33 0.818182 Mudah 

9 0.63636 Sedang 34 0.72727 Mudah 

10 0.727273 Mudah 35 0.681818 Sedang 

11 0.227273 Sukar 36 0.6818 Sedang 

12 0.59091 Sedang 37 0.54545 Sedang 

13 0.818182 Mudah 38 0.54545 Sedang 

14 0.31818 Sedang 39 0.36364 Sedang 

15 0.5 Sedang 40 0.40909 Sedang 

16 0.5 Sedang 41 0.7727273 Mudah 

17 0.182 Sukar 42 0.72727 Mudah 

18 0.682 Sedang 43 0.5 Sedang 

19 0.72727 Mudah 44 0.77273 Mudah 

20 0.77273 Mudah 45 0.68182 Sedang 

21 0.77273 Mudah 46 0.59091 Sedang 

22 0.6363636 Sedang 47 0.545455 Sedang 

23 0.545455 Sedang 48 0.81818 Mudah 

24 0.59091 Sedang 49 0.59091 Sedang 

25 0.6818 Sedang 50 0.4545 Sedang 

 

Tabel 3.10 Rekapitulasi Uji Kesukaran Soal Uji Coba 

Kriteria No. Butir Soal Banyak Soal 

Mudah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 

34, 41, 42, 44, 48. 

20 

Sedang 2, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 

50. 

27 

Sukar 3, 11, 17. 3 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa 20 soal dengan indeks 

kesukaran terbesar berkriteria mudah, 21 soal dengan kriteria sedang dan 3 soal 

dengan kriteria sukar. Dari semua soal tersebut, soal yang digunakan peneliti untuk 

menyusun soal evaluasi terdiri dari 19 soal dengan kriteria mudah, 19 soal dengan 

kriteri sedang, dan 2 soal dengan kriteria sukar.  

Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran 

pada soal pilihan ganda akan dipilih 40 soal untuk pretest dan posttest yaitu soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 50. 

 

3.8  TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang sebelumnya telah 

dirumuskan. Analisis data meliputi: a) analisis statistik data yang meliputi: uji 

analisis awal dan analisis akhir; b) analisis deskripsi data. Uji data awal meliputi uji 

normalitas, dan uji kesamaan dua varians. Sementara itu, uji analisis akhir meliputi 

uji normalitas, uji kesamaan dua variasn, uji hipotesis dan uji N-Gain (Sugiono, 

2013: 333).  

3.8.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan dengan menganalisis nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-

rata pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari kondisi awal 

yang sama atau tidak. Hal ini dapat dianalisis pada langkah-langkah analisis tahap 
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awal melalui uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata 

sebagai berikut. 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah data nilai pretest 

dan posttest kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal ataukah tidak. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan apakah berupa 

data yang berdistrisi normal atau tidak. Hipotesis yang telah dirumuskan akan  

diuji dengan statistik parametris, dengan syarat bahwa data setiap variabel normal. 

Namun jika data tidak normal maka digunakan statistik nonparametris. Oleh  

karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal 

(Sugiono, 2013: 241). 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap nilai pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Gugus Drupadi yang dicapai seluruh anggota sampel dengan 

menggunakan Uji Lilliefors dan dibantu dengan menggunakan program Microsoft 

Excel  2010. Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf 

signifikan 5%. Hipotesis yang akan diujikan sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 
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Berikut ini merupakan prosedur pengujian hipotesis menggunakan uji Liliefors: 

a. Pengamatan x1, x2, . . . , xn dijadikan bilangan baku z1, z2, . . . , zn dengan 

menggunakan rumus 𝑍𝑖 = 
𝑥𝑖−𝑥 

𝑠
 (Mean dan s masing-masing merupakan rata-

rata dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = P (Z≤Zi). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, . . . , zn yang lebih kecil atau sama dengan 

zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (zi), maka S(zi) = banyaknya z1, z2, . . . 

, zn yang ≤ zi dibagi n. 

d. Hitung selisih F(zi) – S (zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut 

(Sudjana, 2005: 466). 

Jika  Lo ≥ Ltabel dengan 𝛼=5% maka data yang diperoleh berdistribusi  normal.  

Berikut merupakan hasil perhitungan pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 3.11 

Hasil perhitungan normalitas pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil Uji K. Eksperimen K. Kontrol 

Mean 65.889 61.440 

SD 11.817 12.510 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 27 25 

Liliefors Tabel 0.171 0.177 

Liliefors Hitung 0.079 0.106 

 

Berdasarkan tabel di atas dengan uji normalitas menggunakan uji Liliefors, 

data berdistribusi normal apabila Lo ≤ Ltabel dengan α=5%. Berdasarkan tabel 3.11 



87 

 

 

 

terlihat bahwa Liliefors hitung skor pretest kelas kontrol yaitu 0,106 lebih kecil dari 

Liliefors tabel yaitu 0,177, maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

Data juga menunjukan bahwa Liliefors hitung skor pretest kelas eksperimen yaitu 

0,079 lebih kecil dari Liliefors tabel yaitu 0,171, maka Ho diterima yang berarti 

data berdistribusi normal. Setelah kedua kelas berdistribusi normal, maka dapat 

dilanjutkan untuk uji kesamaan dua varians. 

3.8.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah data 

pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama 

ataukah tidak. Jika kedua kelompok eksperimen dan kontrol mempunyai varians 

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang digunakan 

adalah: 

Ho : (1
2 = 2

2) : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians 

yang sama. 

Ha : (1
22

2) : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians 

yang berbeda. 

Keterangan : 

𝜎1
2 = varians nilai hasil belajar kelas eksperimen. 

𝜎2
2 = varians nilai hasil belajar kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah: 

Fhitung = 
terkecilVarians

terbesarVarians

.

.
    (Sudjana, 2005: 250) 
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Peluang yang digunakan ½  (α adalah signifikasi dalam hal ini adalah 5%), 

dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut n2-1. Kriteria yang digunakan, 

terima Ho jika   1121 21  nnhitung FF  . Uji homogenitas data awal kelas kontrol dan 

kelas eksperimen menggunakan uji F, disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.12 Data Uji Homogenitas 

 

Tabel 3.13 Hasil Uji Homogenitas data Awal Hasil Belajar IPS 

Varians X 156,51  

Varians Y 139,64  

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 Fhitung = 1,12 

 

Pada pengujian kesamaan dua varians, data homogen apabila Fhitung < Ftabel. 

Berdasarkan tabel 3.13 dapat diketahui Fhitung hasil pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebesar 1,12, lebih kecil dibanding dengan Ftabel sebesar 1,94,  maka Ho 

diterima yang berarti data homogen. Setelah diketahui data bersifat homogen, maka 

dilaksanakan pembelajaran dengan pemberian treatment pada kelas eksperimen dan 

tidak ada pemberian treatment pada kelas kontrol yang selanjutnya dianalisis pada 

data tahap akhir.
 

3.8.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi 

perlakuan berbeda, maka dilaksanakan tes akhir. Pada posttest akan digunakan 

Standart deviasi (s) 11.82 12.51

x 65.89 61.44

Varians (s
2
) 139.64 156.51

Jumlah 1779 1536

n 27 25

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol
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sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Data akhir tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan uji normalitas, uji kesamaan varians, dan uji hipotesis. 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui data nilai posttet kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal atau tidak. Rumus dalam 

menghitung uji normalitas pada tahap akhir sama dengan rumus uji normalitas pada 

tahap awal. Hasil uji normalitas data akhir kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.14 Hasil Perhitungan Normalitas Posttest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Hasil Uji K. Eksperimen K. Kontrol 

Mean 71.926 66.080 

SD 13.986 17.299 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 27 25 

Liliefors Tabel 0.171 0.177 

Liliefors Hitung 0.110 0.124 

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, data berdistribusi normal apabila  

Lo ≤ Ltabel dengan α=5%. Berdasarkan tabel 3.14. terlihat bahwa Liliefors hitung 

skor posttest kelas kontrol yaitu 0,124 lebih kecil dari Liliefors tabel yaitu 0,177, 

maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. Data juga menunjukan 

bahwa Liliefors hitung skor posttest kelas eksperimen yaitu 0,110 lebih kecil dari 

Liliefors tabel yaitu 0,171, maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

Jika data berdistribusi normal maka dapat dilanjutkan dengan uji kesamaan dua 

varians. 
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3.8.2.2  Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data posttes kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Ho : (1
2 = 2

2)  : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang sama 

Ha : (1
22

2) :   kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang berbeda 

Keterangan : 

𝜎1
2 = varians nilai hasil belajar kelas eksperimen 

𝜎2
2 = varians nilai hasil belajar kelas kontrol 

Rumus yang digunakan dalam uji hipotesis adalah: 

Fhitung = 
terkecilVarians

terbesarVarians

.

.
    (Sudjana, 2005: 250) 

Peluang yang digunakan ½  ( adalah signifikasi dalam hal ini adalah 5%). 

dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut  n2-1. Kriteria yang digunakan, 

terima Ho jika 𝐹ℎ ≥ 𝐹1/2𝛼(𝑛1−𝑛2). Uji homogenitas data akhir kelas kontrol dan 

kelas eksperimen menggunakan uji F, disajikan dalam tabel sebagai berikut.
 

Tabel 3.15 Data Uji Homogenitas Posttest 

 

 

 

Sumber variasi

13.986 17.299

71.93 66.08

195.610 299.243

1942 1652

27 25

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

Standart deviasi (s)
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Tabel 3.16 Hasil Uji Homogenitas data Akhir Hasil Belajar IPS 

Varians X 299.24 

Varians Y 195.610 

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 Fhitung = 1,52 

Pada pengujian kesamaan dua varians, data homogen apabila Fhitung < Ftabel. 

Berdasarkan tabel 3.16. dapat diketahui Fhitung hasil posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebesar 1,52, lebih kecil dibanding dengan Ftabel sebesar 1,94,  maka Ho 

diterima yang berarti data homogen. Jika data homogen maka dapat dilanjutkan 

dengan uji hipotesis.
 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

telah ditentukan. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik 

dengan satu pihak. Uji satu pihak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

Hipotesis yang akan diujikan adalah: 

Ho :  Model pembelajaran Course Review Horay tidak efektif terhadap hasil 

belajar IPS materi masalah sosial  peserta didik kelas IV SDN Gugus 

Drupadi Kecamatan Gunungpati, Semarang. 

Ha :  Model pembelajaran Course Review Horay efektif terhadap hasil belajar 

IPS materi masalah sosial  peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi 

Kecamatan Gunungpati, Semarang. 
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Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik t dengan uji 

pihak kanan, dengan rumus : 

a. Jika = , rumus yang digunakan adalah: 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−𝑛2)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

      (Sugiyono, 2012: 138) 

Keterangan : 

�̅�1 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2 = nilai rata-rata kelas kontrol 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen 

s2 = simpangan baku kelas kontrol 

n1 = banyaknya anggota kelas eksperimen 

n2 = banyaknya anggota kelas kontrol 

dk = n1+n2-2       

Kriteria pengujian hipotesis adalah: tolak Ho jika thitung  t(1-)(n1+n2-2).  

b. Jika  , rumus yang digunakan adalah: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

      (Sugiyono, 2012: 138) 

Keterangan: 

�̅�1 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2 = nilai rata-rata kelas kontrol 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen 

s2 = simpangan baku kelas kontrol 

n1 = banyaknya anggota kelas eksperimen 
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n2 = banyaknya anggota kelas kontrol   

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Kriteria 

pengujian adalah Ho ditolak jika thitung ≥ttabel. Karena data berdistribusi normal dan 

memiliki kesamaan varian, peneliti menggunakan rumus Polled Varians yaitu 

rumus pertama. Hasil uji t kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut:  

Tabel 3.17 Data Uji t 

 

Tabel 3.18 Hasil Uji t 

Thitung 5.37 

Dk 50 

t tabel 2.01 

Pada uji t dengan menggunakan rumus Polled Varians, Ha diterima apabila 

nilai thitung ≥ ttabel. Berdasarkan tabel 3.18 dapat diketahui bahwa thitung sebesar 5,37  

lebih besar dari ttabel sebesar 2,01, maka Ha diterima yang berarti hasil belajar 

peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 01 pada pembelajaran IPS materi masalah 

sosial efektif menggunakan model Course Review Horay 

3.8.2.4 Perhitungan N-Gain 

Gain score adalah teknik yang digunakan untuk menguji seberapa besar 

efektivitas perlakuan yang diberikan. Gain score digunakan untuk mengetahui 

selisih antara nilai pretest dan posttes peserta didik di kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Gain score menunjukkan peningkatan pemahaman atau 

Jumlah 1942 1652

n 27 25

x 71.93 66.08

Varians (s2) 195.610 299.243

Standart deviasi (s)

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

13.986 17.299
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penguasaan konsep peserta didik setelah kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Rumus yang digunakan untuk mencari gain score adalah sebagai berikut:    

Gain score =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

skor maksimal−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
   (Sundayana, 2014: 151) 

Adapun kriteria gain score adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.19 Kriteria Gain Score 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini nilai N-Gain yang diperoleh dari kelas eksperimen 

yang menggunakan model Course Review Horay dibandingkan dengan nilai N-

Gain yang diperoleh dari kelas kontrol yang menggunakan model ekspositori untuk 

mengetahui keefektifan model Course Review Horay. Hasil uji N-Gain dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.20 Uji N-Gain skor Pretest dan Postest Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Uji N gain Kontrol 
Sf 66,08 

Si 61,44 

<g> = 
Sf−Si

100−Sf
 Eksperimen 

Sf 71,93 

Si 65,89 

   

 
Kelas N-Gain Kategori 

Kontrol 0,12 Rendah 

 Eksperimen 0,18 Rendah 

 

Berdasarkan tabel 3.20 dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar IPS 

materi masalah sosial pada kelas kontrol sebesar 0,12 berada pada kategori rendah. 

Sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,18 juga berada pada kategori rendah. 

Nilai Gain Skor Interpretasi 

g > 0,70 Tinggi 

0,70 > g > 0,30 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 
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Walaupun demikian, hal tersebut tetap menunjukkan bahwa peningkatan nilai 

pretest ke posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay 

Dalam penelitian ini, peserta didik tidak hanya duduk dan menerima 

penjelasan dari guru. Peserta didik dilatih untuk menemukan solusi dari 

permasalahan atau pertanyaan yang diberikan guru dengan diskusi kelompok. 

Dengan demikian, peserta didik dapat berinteraksi dengan kelompok untuk 

menyelesaikan masalah bersama, tidak merasa bosan dan aktif dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam penelitian eksperimen ini menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, 

peneliti sebagai observer sedangkan yang mengajar adalah guru kelas IV. Dengan 

memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah yang sudah ditentukan, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran IPS masalah sosial sudah sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. Peneliti menggunakan lembar pengamatan pembelajaran 

model pembelajaran Course Review Horay untuk melihat kesesuaian pembelajaran 

yang dilaksanakan dengan prosedur pembelajaran. Berikut tabel lembar 

pengamatan dan hasil pengamatan model yang digunakan peneliti dalam 

mengamati pembelajaran model Course Review Horay di kelas eksperimen. 
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Tabel 4.1 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Pembelajaran CRH 

No.  Indikator Jawaban (Check list / √ ) 

SB B CB TB STB 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai. 
     

2.  Guru menyajikan materi.      

3. Memberi kesempatan peserta 

didik tanya jawab. 
     

4. Untuk menguji pemahaman, 

peserta didik disuruh untuk 

membuat kotak 9/16/25 sesuai 

dengan kebutuhan dan setiap 

kotak diisi angka sesuai dengan 

selera masing-masing peserta 

didik.  

     

5. Guru membacakan soal secara 

acak dan peserta didik menulis 

jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru dan 

langsung didiskusikan, kalau 

benar (√) dan salah diisi tanda 

silang (x). 

     

6. Peserta didik yang sudah 

mendapat tanda √ vertikal atau 

horisontal, atau diagonal harus 

menyanyikan yel-yel 

kelompok. 

     

7. Nilai peserta didik dihitung 

dari jawaban benar jumlah yel-

yel yang diperoleh. 

     

8. Penutup.       

Keterangan: 

SB = Sangat baik diberi skor 5  B = Baik diberi skor 4  

C = Cukup baik diberi skor 3 TB = Tidak baik diberi skor 2 

STB = Sangat tidak baik diberi skor 1 

Skor ideal    x   x 100 

 

= 
Skor diperoleh 

Skor maksium 
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Gambar 4.1 Diagram jawaban indikator 1 dan 2 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa indikator menyampaikan 

kompetensi dan menyajikan materi mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama ke pertemuan selanjutnya. Pada aspek penyampaian kompetensi 

mengalami peningkatan pada pertemuan kedua dari nilai 4 menjadi 5, sedangkan 

pada aspek menyajiakan materi mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 5 pada 

pertemuan ketiga. 

 

Gambar 4.2 Diagram jawaban indikator 3 dan 4 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa indikator guru memberikan 

kesempatan tanya jawab mengalami peningkatan dari pertemuan pertama ke 

pertemuan

1
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2
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3

pertemuan
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pertemuan selanjutnya. Pada indikator aktivitas peserta didik membuat kotak untuk 

uji pemahaman mengalami peningkatan dari pertemuan ketiga dari nilai 4 menjadi 

5. 

 

Gambar 4.3 Diagram jawaban indikator 5 dan 6 

Gambar 4.3 menunjukan bahwa indikator pembacaan soal oleh guru dan 

diskusi kelompok mengalami peningkatan pada pertemuan keempat dengan nilai 5. 

Pada menyanyikan yel-yel kelompok mempunyai nilai 4 pada pertemuan pertama 

dan mengalami peningkatan pada pertemuan selanjutnya dengan nilai 5.  

 

 

Gambar 4.4 Diagram jawaban indikator 7 dan 8 
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Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa indikator perhitungan 

jawaban yang dilakukan guru bersama peserta didik mengalami peningkatan dari 

pertemuan ketiga ke pertemuan keempat. Pada indikator penutup pembelajaran juga 

mengalami peningkatan dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga dengan nilai 5. 

Berdasarkan data-data di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap indikator 

secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan indikator tersebut mulai 

dari indikator 1 sampai dengan indikator 8. Setiap indikator yang mempunyai nilai 

dibawah 5 akan dicatat dan didiskusikan oleh peneliti dengan guru kelas agar dapat 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Peningkatan aspek dalam indikator tersebut 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Course Review Horay berhasil 

diterapkan dalam pembelajaran IPS dengan SK 2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi dan 

KD Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.  

4.1.2 Analisis Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Hasil penelitian mata pelajaran IPS materi masalah sosial berisi data hasil 

belajar peserta didik dan keefektifan pembelajaran IPS dengan SK 2. Mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kab/kota dan provinsi dan KD Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

Keefektifan pembelajaran IPS yaitu keberhasilan dari proses belajar dan pencapaian 

isi pembelajaran IPS. Somantri menyatakan pendidikan IPS adalah seleksi dari 

displin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan 

(Sapriya, 2015: 11). Belajar di sini adalah suatu aktivitas mencari, menemukan dan 
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melihat pokok masalah. Siswa berusaha memecahkan masalah termasuk pendapat 

bahwa bila seseorang memiliki motor skill, maka dia telah menghasilkan masalah 

dan menemukan kesimpulan (Slameto, 2010: 92).  

Pada penelitian ini, data penelitian berupa data kuantitatif yang terbagi 

menjadi data awal dan data akhir. Data awal berasal dari nilai pretest peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data akhir berasal dari nilai posttest peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data hasil pretest dan posttest diolah 

menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2010. 

Peneliti melaksanakan pretest untuk mendapatkan data awal. Data yang 

didapatkan kemudian dianalisis dengan tujuan bahwa kedua sampel memiliki 

kemampuan awal yang sama. Analisis data pretest yang digunakan meliputi uji 

normalitas pretest, dan uji kesamaan dua varians pretest. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui data berdistribusi normal dan uji kesamaan dua varians 

digunakan untuk mengetahui varians yang sama. Berikut merupakan hasil 

perhitungan pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.2 

Hasil perhitungan normalitas pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil Uji K. Eksperimen K. Kontrol 

Mean 65.889 61.440 

SD 11.817 12.510 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 27 25 

Liliefors Tabel 0.171 0.177 

Liliefors Hitung 0.079 0.106 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas data Awal Hasil Belajar IPS 

Varians X 156,51 

Varians Y 139,64 

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 Fhitung = 1,12 

 
Tabel 4.4 

Rekapitulasi Analisis Data Awal 

 

Uji Kelas Nilai  Ket. 

Normalitas Eksperimen Sig = 0,079 Terima Ho, data 

berdistribusi normal 

Kontrol Sig = 0, 106 Terima Ho, data 

berdistribusi normal 

Uji Kesamaan 

Dua Varians 

Eksperimen 

dan Kontrol  

Fhitung = 

1,12 

Terima Ho, Varians dua 

kelas homogen 

Berdasarkan tabel di atas, data berdistribusi normal apabila Lo ≤ Ltabel 

dengan α=5%, bahwa Liliefors hitung skor pretest kelas kontrol yaitu 0,106 lebih 

kecil dari Liliefors tabel yaitu 0,177, maka Ho diterima yang berarti data 

berdistribusi normal. Data juga menunjukkan bahwa Liliefors hitung skor pretest 

kelas eksperimen yaitu 0,079 lebih kecil dari Liliefors tabel yaitu 0,171, maka Ho 

diterima yang berarti data berdistribusi normal. Pada pengujian kesamaan dua 

varians, data homogen apabila Fhitung < Ftabel. Diketahui Fhitung hasil pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 1,12, lebih kecil dibanding dengan Ftabel 

sebesar 1,94, maka Ho diterima yang berarti data homogen. Setelah diketahui data 

berdistribusi normal dan bersifat homogen, maka dilaksanakan pembelajaran di 

kelas eksperimen dan di kelas kontrol. 

Setelah data awal telah memenuhi persyaratan penelitian, maka 

dilakukan proses pembelajaran dengan memberikan treatment pada kelas 

eksperimen dan tidak ada pemberian treatment pada kelas kontrol. Selanjutnya 



103 

 

 

 

dilaksanakan posttest. Hasil posttest dapat diketahui setelah dilaksanakan uji 

normalitas dan kesamaan dua varians.  

Uji normalitas posttest digunakan untuk mengetahui data akhir hasil 

belajar IPS materi sosial pada peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data 

posttest sebagai berikut: (1) H0= data berdistribusi normal; (2) Ha= data tidak 

berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan uji statistik normalitas yaitu: 

jika Lo ≥ Ltabel dengan 𝛼=5%. Pada uji kesamaan dua varians, peneliti 

menggunakan rumus F dengan kriteria Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan data 

bersifat homogen. Berikut merupakan hasil perhitungan posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Normalitas Posttest  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontro 

Hasil Uji K. Eksperimen K. Kontrol 

Mean 71.926 66.080 

SD 13.986 17.299 

Probabilitas 0.05 0.05 

Liliefors 0.886 0.886 

N 27 25 

Liliefors Tabel 0.171 0.177 

Liliefors Hitung 0.110 0.124 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas data Akhir Hasil Belajar IPS 

Varians X 299.24 

Varians Y 195.610 

Fhitung = 
Varians Terbesar

Varians Terkecil
 Fhitung = 1,52 

 

 

 



104 

 

 

 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Analisis Data Akhir 

Uji Kelas Nilai  Ket. 

Normalitas Eksperimen Sig = 0,110 Terima Ho, data 

berdistribusi normal 

Kontrol Sig = 0,124 Terima Ho, data 

berdistribusi normal 

Uji Kesamaan 

Dua Varians 

Eksperimen 

dan Kontrol  

Fhitung = 

1,52 

Terima Ho, Varians dua 

kelas homogen 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

uji normalitas kelas eksperimen 0,110 dan nilai sig kelas kontrol 0,124, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa kedua kelas tersebut berdistribusi normal.  Sedangkan uji 

kesamaan dua varians terlihat Fhitung (1,52) < Ftabel (1,94), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa varian skor posttest hasil belajar IPS peserta didik kelas kontrol 

dan kelas eksperimen adalah homogen. Skor rata-rata hasil belajar IPS kelas kontrol 

dan kelas eksperimen memiliki varian yang sama dan dapat menggunakan uji t dan 

uji Gain untuk menguji hipotesis data akhir. 

Peneliti melakukan uji t atau uji perbedaan rata-rata data akhir untuk 

mengetahui keefektifan model Course Review Horay terhadap hasil belajar IPS 

pada peserta didik SD kelas IV. Keefektifan model Course Review Horay dapat 

diketahui dari perbedaan rata-rata posttest yang signifikan antara skor hasil belajar 

IPS.  Berikut merupakan hasil perhitungan uji t kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.8 Hasil Uji t 

thitung 5.37 

Dk 50 

t tabel 2.01 

Berdasarkan hasil analisis uji t nilai posttest kedua kelas, diperoleh thitung 

sebesar 5,37 lebih besar dari ttabel sebesar 2,01, maka Ha diterima yang berarti hasil 

belajar peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 01 pada pembelajaran IPS materi 

masalah sosial efektif menggunakan model Course Review Horay. Hal ini diperkuat 
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dengan hasil uji N-Gain bahwa kelas eksperimen mendapatkan nilai 0, 18 dan kelas 

kontrol mendapatkan 0,12 yang berarti keefektifan model Course Review Horay 

yang digunakan di kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol.  

Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran IPS adalah 67. Pada nilai 

pretest, sebesar 14 dari 27 peserta didik (51,8%) kelas eksperimen yang tuntas 

KKM, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 10 peserta didik (40%) yang tuntas 

KKM. Pada nilai posttest sebesar 19 dari 27 peserta didik (70,3%) kelas eksperimen 

mendapatkan nilai diatas KKM. Sedangkan pada kelas kontrol, terdapat 15 dari 25 

peserta didik (60%) mendapatkan nilai diatas KKM. Nilai pretest dan posttest pada 

kelas Eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada gambar 4.5 sampai dengan 4.7.  
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Gambar 4.5 Diagram nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan kontrol 
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Selain dari hasil analisis uji t, peneliti juga menggunakan uji Gain. 

Peningkatan hasil belajar IPS pada peserta didik kelas eksperimen sebelum dan 

setelah perlakuan dapat diketahui melalui analisis data indeks gain. Analisis data 

indeks gain digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPS materi masalah sosial 

Tuntas Tidak tuntas

70,3

29,7%

Tuntas Tidak tuntas

60%

40%

Gambar 4.6 Diagram ketuntasan nilai posttest kelas eksperimen 

Gambar 4.7 Diagram ketuntasan nilai posttest kelas kontrol 
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setelah diberikan perlakuan selama pembelajaran berlangsung. Deskripsi gain di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol disajikan dalam tsabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Uji Gain Hasil Belajar IPS Peserta didik  

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Deskripsi Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Banyak peserta didik 25 27 

Nilai Gain  0,12 0,18 

Kategori gain Rendah Rendah 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa peningkatan hasil 

belajar IPS materi masalah sosial pada kelas kontrol sebesar 0,12, sedangkan pada 

kelas eksperimen sebesar 0,18. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai 

pretest ke posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

4.1.3 Deskripsi Pembelajaran  

Pelaksanaan penelitian “Keefektifan Model Tipe Course Review Horay 

terhadap Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas IV SDN di Gugus Drupati 

Kecamatan Gunungpati” telah dilaksanakan mulai bulan April-Mei 2016.  Subyek 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV di SD Sukorejo 01 dan SD 

Sukorejo 03. Peserta didik kelas IV di SD Sukorejo 01 yang dijadikan sampel 

sejumlah 27 peserta didik. Sedangkan peserta didik kelas IV di SD Sukorejo 03 

yang dijadikan sampel sejumlah 25 peserta didik.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen sehingga perlu diadakan 

pengontrolan variabel. Salah satu variabel yang dikontrol adalah guru, media dan 

kemampuan awal peserta didik. Pada aspek guru, peneliti memilih guru kelas yang 

mempunyai kemampuan yang sama dalam mengajar kelas IV dengan S1 

Pendidikan. Guru juga mempunyai silabus dan materi yang yang sama dalam 

pembelajaran. Media yang digunakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol pun 
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sama. Peneliti juga menggunakan soal dan perlakuan yang sama dalam menguji 

kemampuan awal peserta didik. Dengan demikian, semua variabel dapat dikontrol 

oleh peneliti. 

Pada saat penelitian, peneliti menetapkan dua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Penelitian di kelas eksperimen dilaksanakan di kelas IV SD 

Sukorejo 01 dan penelitian di kelas kontrol dilaksanakan di kelas IV SD Sukorejo 

03. Pelaksanaan pembelajaran IPS materi masalah sosial pada peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan selama empat kali pertemuan. Pada 

kelas eksperimen, peneliti memberikan perlakuan atau treatment dengan 

memberikan model pembelajaran Course Review Horay pada saat pembelajaran. 

Sedangkan pada kelas kontrol, kelas tidak diberi perlakuan pembelajaran 

(treatment) yaitu menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. Proses 

pembelajaran secara umum dapat dilihat pada deskripsi berikut ini, dan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lembar observasi model Course Review Horay terlampir, 

catatan lapangan terlampir, serta dokumentasi terlampir. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, peneliti mengadakan pretest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian soal pretest bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar IPS peserta didik sebelum diberi treatment. Berdasarkan 

hasil pretest diperoleh nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan 

dalam tabel dan gambar berikut. 
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Tabel 4.10 Hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Nilai  K. Eksperimen K. Kontrol 

Rerata  65,88 61,44 

Tertinggi  88 85 

Terendah  33 35 

 

 

Gambar 4.8 Diagram hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar 4.8 diperoleh data nilai rata-rata hasil 

belajar peserta didik kelas eksperimen dalam pembelajaran IPS adalah 65,88 

dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 33. Kelas kontrol mempunyai nilai rata-

rata hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS sebesar 61,44 dengan nilai 

tertinggi 85 dan nilai terendah 35.  

Setelah dilaksanakan pretest, pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilaksanakan. Pada pembelajaran kelas kontrol, pembelajaran IPS 

dilaksanakan pada tanggal 6, 13, 23 dan 24 Mei 2016. Ketika guru pengajar 

berhalangan hadir, peneliti menggantikan sebagai pengajar di kelas. Hal ini 

dilakukan agar pelaksanaan penelitian lancar dan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  
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Kegiatan pembelajaran kelas kontrol diawali dengan guru membuka 

pelajaran dan mengkondisikan peserta didik untuk belajar. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Guru menyajikan informasi dengan bantuan media kepada 

peserta didik. Guru membentuk kelompok. Guru melaksanakan bimbingan 

kelompok dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran, peserta didik cenderung pasif. Guru memberikan perhatian khusus 

kepada kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan hasil pembelajaran tiap pertemuan dan mengingatkan untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dan 

diakhiri dengan salam.  

Pada kelas eksperimen, pembelajaran IPS dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 

12, dan 23 Mei 2016. Kegiatan pembelajaran di awali dengan guru membuka 

pembelajaran dan mengkondisikan peserta didik, menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang dipelajari dan 

dikaitkan dengan situasi dunia nyata. Setelah itu, guru membentuk peserta didik 

menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai kotak yang berisi 

nomor. Peserta didik menyimak guru saat menjelaskan materi dengan bantuan 

media. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mencatat poin-poin materi 

yang telah disajikan guru. Guru memberikan kesempatan tanya jawab kepada 

peserta didik dan melakukan bimbingan kelompok pada saat mengerjakan LKPD. 

Pada saat pembacaan kuis, peserta didik berdiskusi secara kelompok dan 

menuliskan jawaban di dalam kartu bernomor yang disebutkan guru. Bagi 
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kelompok yang benar dapat menyanyikan yel-yel kelompok dan mendapatkan nilai. 

Setiap kelompok berlomba mendapatkan nilai tertinggi untuk memperoleh reward. 

Selanjutnya, guru melakukan refleksi dan memberikan evaluasi. Guru juga 

menyimpulkan hasil pembelajaran tiap pertemuan dan mengingatkan untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dan 

diakhiri dengan salam.  

Setelah pelaksanaan pembelajaran, peneliti mengadakan posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian soal posttest bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar IPS peserta didik setelah diberi treatment. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada hari Sabtu, 28 Mei 2016 dengan alokasi waktu 35 menit. Berdasarkan hasil 

posttest diperoleh nilai yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut. 

Tabel 4.11 Hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Nilai  K. Eksperimen K. Kontrol 

Rerata  71,9 66,08 

Tertinggi  98 93 

Terendah  35 18 

 

 

Gambar 4.9 Diagram hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.9 diperoleh data nilai rata-rata hasil 

belajar peserta didik kelas eksperimen dalam pembelajaran IPS adalah 71,9 dengan 

nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 35. Kelas kontrol mempunyai nilai rata-rata 

hasil belajar IPS peserta didik 66,08 dengan nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 18. 

Dilihat dari nilai pretest dan posttest yang telah dilakukan, diketahui adanya 

peningkatan nilai posttest dibandingkan dengan nilai pretest hasil belajar IPS 

peserta didik materi sosial pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai posttest 

kelas eksperimen cenderung lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol setelah 

menerapkan model pembelajaran Course Review Horay pada pembelajaran IPS 

materi masalah sosial. 

Penerapan model pembelajaran Course Review Horay membantu peserta 

didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran, karena peserta didik dapat melakukan 

berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang dapat dilakukan dimulai dari tanya jawab, 

berdiskusi dengan berinteraksi kelompok, melatih berpikir kritis untuk 

menyelesaikan masalah bersama, menggali makna pengetahuan, mengungkap 

sudut pandang pengetahuan yang berbeda, memunculkan ide kreativitas, 

menciptakan pemahaman yang bermakna dan nyata, menghargai pendapat antara 

anggota, penerapan bimbingan kelompok dan memberikan ruang untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga dilatih untuk terbiasa 

menyampaikan pendapatnya di kelas. Guru senantiasa memberikan apresiasi 

kepada peserta didik dan kelompok yang aktif dalam kegiatan pembelajaran berupa 

pujian, tepuk tangan, dan pemberian stiker.  Hal ini dilakukan untuk memacu 

peserta didik agar lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran IPS. 
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Pada lembar observasi pelaksanaan pembelajaran IPS materi masalah sosial 

dengan menggunakan model pembelajaran Course Review Horay terdapat 18 aspek 

yang harus diamati dari 6 indikator. Satu indikator terdiri dari 3 apek yang harus 

diamati. Pada umumnya semua indikator sudah terlihat di setiap pertemuan. Setiap 

aspek dalam indikator secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan 

aspek dalam indikator tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran Course 

Review Horay berhasil diterapkan dalam pembelajaran IPS. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Course Review Horay pada materi masalah 

sosial di dalam penelitian ini sudah diupayakan sesuai dengan perencanaan yang 

telah dirancang sebelumnya. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Pembahasan mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian meliputi hasil pretest 

dan hasil posttest hasil belajar IPS materi masalah sosial di kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Sedangkan implikasi hasil penelitian meliputi implikasi teoritis, 

praktis, dan pedagogis. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan penelitian meliputi pembahasan hasil pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, serta hasil posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 
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4.1.1.1. Hasil Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik 

tentang masalah sosial maka peneliti melakukan pretest sebelum diberikan 

perlakuan. Rata-rata hasil pretest kelas kontrol sebesar 61,44, sedangkan di kelas 

eksperimen sebesar 65,89. Hasil pretest menunjukkan bahwa pemahaman peserta 

didik terhadap materi masalah sosial cenderung sama, karena data berdistribusi 

normal dan memiliki varians yang homogen. 

Sebelum pemberian perlakuan, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan pengontrolan variabel. Variabel yang dikontrol dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan belajar awal, guru dan media pembelajaran. Pengontrolan kemampuan 

belajar didapatkan dari skor pretest. Berdasarkan pretest yang dilakukan, 

didapatkan hasil rata-rata skor yang hampir sama antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Guru di kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai kualifikasi 

yang sama yaitu sarjana pendidikan. Fasilitas sekolah berkaitan dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Pada saat pembelajaran, masing-masing kelas 

memperoleh media yang sama baik gambar maupun video pembelajaran. 

Pengontrolan variabel berfungsi untuk meminimalisir variabel pengganggu yang 

mungkin masuk selama perlakuan sehingga perbedaan hasil belajar IPS materi 

masalah sosial pada peserta didik kelas IV SDN Sukorejo 01 dan SDN Sukorejo 03 

diakibatkan dari perlakuan yaitu model Course Review Horay bukan dikarenakan 

variabel pengganggu yang lain. 
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4.1.1.2. Hasil Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 66,08, sedangkan pada kelas 

eksperimen sebesar 71,93. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. Hasil posttest 

menunjukkan bahwa data skor hasil belajar IPS materi masalah sosial pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis akhir dengan menggunakan rumus Polled Varians untuk menjawab 

hipotesis. Harga t-hitung (5,37) lebih besar dibanding t-tabel (2,01) menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar IPS materi masalah sosial kelas eksperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol. Dengan demikian, model Course Review Horay 

lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran IPS materi masalah sosial. 

Hal tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Harianto (2012). Hasil penelitian menunjukkan thitung = 2,5 lebih besar dari ttabel = 

1,67 yang berarti pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay menggunakan 

Puzzle dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK. Peneliti juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran Course Review Horay efektif dalam 

meningkatkan minat dan respon peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pt. Pujianti (2013) juga relevan dengan 

penelitian ini. Setelah melakukan uji hipotesis, diperoleh thitung lebih besar dari nilai 

ttabel (3,189 > 2,000), maka H0 ditolak artinya terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

antara kelompok peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 
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Course Review Horay berbantuan media gambar dengan kelompok peserta didik 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas IV 

Semester Genap SD Gugus VIII Munduk tahun pelajaran 2012/2013.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta penelitian sebelumnya 

yang mendukung dapat diketahui bahwa model Course Review Horay efektif 

diterapkan dalam pembelajaran IPS, terutama pada materi masalah sosial. 

4.2.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharapkan. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara teoretis, 

praktis, dan pedagogis.  

4.2.1.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

dengan teori yang dikaji didalam kajian teori serta keterlibatan hasil penelitian 

dengan manfaat teoretis yang diharapkan. Keefektifan model Course Review Horay 

pada pembelajaran IPS materi masalah sosial sesuai dengan teori belajar 

konstruktivisme.  

Pembelajaran berbasis teori konstruktivisme merupakan belajar 

artikulasi, yaitu belajar tidak hanya mengkonstruksikan makna dan 

mengembangkan pikiran, namun juga dengan memperdalam proses-proses 

pemaknaan melalui pengekspresian ide-ide. Pengetahuan baru dikonstruksi sendiri 

oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh 
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sebelumnya (Suprijono 2014:40). Melalui model Course Review Horay, peserta 

didik dapat menggali pengetahuan baru berdasarkan hasil pemikiran kelompok.  

Model Course Review Horay (CRH) termasuk model pembelajaran 

kooperatif yang merupakan bagian dari strategi pembelajaran inovatif dan dapat 

mendorong peserta didik menjadi aktif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang diyakini sebagai praktik paedagogis untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, gaya berpikir tingkat tinggi, perilaku sosial sekaligus kepedulian 

terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian, dan 

kebutuhan yang berbeda-beda. Aktivitas pembelajaran kelompok bahwa setiap 

peserta didik bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan meningkatkan 

pembelajaran anggota dalam kelompoknya (Huda, 2015: 27).  

Berdasarkan uraian diatas, teori konstruktivisme sesuai dengan model 

Course Review Horay dalam pembelajaran masalah sosial yang menekankan pada 

interaksi kelompok dan kemampuan peserta didik dalam menggali pengetahuan 

dengan berpikir kritis, mengungkap sudut pandang pengetahuan yang berbeda, 

menghargai pendapat antara anggota, dan memberikan ruang untuk berprtisipasi 

aktif dalam pembelajaran sendiri sehingga peserta didik dapat aktif dalam 

membangun pembelajaran yang bermakna. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

model Course Review Horay efektif diterapkan pada pembelajaran masalah sosial. 

Hasil penelitian ini sebagai pendukung teori pada penelitian selanjutnya yang akan 

mengkaji tentang penerapan model Course Review Horay. 
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4.2.1.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil penelitian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya serta keterlibatan hasil penelitian 

dengan manfaat praktis yang diharapkan. Manfaat praktis yang diharapkan meliputi 

bagi peserta didik, bagi guru dan bagi sekolah.  

Keefektifan model pembelajaran Course Review Horay dapat 

mendorong guru untuk berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator. 

Model pembelajaran Course Review Horay dapat dijadikan strategi pembelajaran 

agar tercipta pembelajaran yang aktif dan tercapainya KKM. Guru juga dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Peserta 

didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna sehingga 

dapat lebih aktif dalam diskusi kelompok. Model Course Review Horay 

memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik, yaitu: (a) Strukturnya yang 

menarik dan dapat mendorong peserta didik untuk dapat terjun ke dalamnya; (b) 

Tidak monoton, karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak 

menegangkan; (c) Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan; (c) Skill kerja sama antarpeserta didik yang semakin 

terlatih. Manfaat-manfaat yang didapatkan peserta didik sangat membantu peserta 

didik dalam mengoptimalkan hasil belajar peserta didik.  

Manfaat model Course Review Horay bagi guru sebagai salah satu 

alternatif strategi pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang aktif dan 

tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Bagi peserta didik, model Course 

Review Horay memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dalam 
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pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. Bagi sekolah, keefektifan model 

Course Review Horay dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar IPS di sekolah secara aktif.  

4.2.1.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dapat diartikan sebagai keterlibatan hasil 

penelitian dengan gambaran umum keefektifan model pada hasil belajar IPS materi 

masalah sosial. Dalam penelitian, keefektifan model Course Review Horay pada 

pembelajaran membaca pemahaman dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern 

maupun ekstern. Faktor intern meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh, intelegensi, 

perhatian, bakat, minat, motif, kematangan, dan faktor kesiapan. Sedangkan faktor 

ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Slameto, 

2010: 54). 

Secara umum peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki 

kesehatan yang baik, tidak cacat tubuh, memiliki tingkat intelegensi yang tidak 

terpaut jauh, perhatian yang cukup dalam pembelajaran, dan siap menerima 

pembelajaran. Perbedaan bakat, minat, motif, dan kematangan sedikit 

mempengaruhi hasil hasil belajar IPS peserta didik. Sedangkan dalam faktor ekstern 

yaitu faktor sekolah, terdapat perbedaan selama proses kegiatan pembelajaran di 

kelas kontrol dan eksperimen hanya terletak pada penerapan model 

pembelajarannya saja, sementara materi, kemampuan guru, dan jumlah pertemuan 

dikontrol/disamakan. Faktor lain seperti faktor keluarga dan masyarakat juga ikut 

mempengaruhi tingkat kematangan peserta didik dalam berpikir.  
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Pengaruh faktor-faktor pengganggu tidak berpengaruh signifikan dalam 

proses pembelajaran. Peneliti dapat memimalisasi faktor pengganggu dalam 

pelaksanaan perlakuan selama proses pembelajaran untuk melihat keefektifan 

model Course Review Horay. Secara umum model Course Review Horay efektif 

digunakan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan SK 2. Mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kab/kota dan provinsi dan KD Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

sehingga hasil belajar meningkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

Model pembelajaran Course Review Horay efektif digunakan pada 

pembelajaran IPS materi masalah sosial pada peserta didik kelas IV SDN Gugus 

Drupadi. Rata-rata hasil belajar IPS pada peserta didik kelas eksperimen lebih 

tinggi dibanding dengan kelas kontrol. Keefektifan model pembelajaran Course 

Review Horay didasarkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji pihak 

kanan dengan menggunakan rumus Polled Varians dan diperoleh thitung sebesar 5,37 

lebih besar dibandingkan ttabel sebesar 2,01, sehingga Ha diterima berarti model 

pembelajaran Course Review Horay efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS 

peserta didik kelas IV SDN Gugus Drupadi. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti 

sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran Course Review Horay dapat menjadi salah satu alternatif 

strategi pembelajaran yang menciptakan pembelajaran efektif dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran Course 

Review Horay terhadap hasil belajar peserta didik pada sekolah yang berbeda 
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dengan kondisi peserta didik dan sekolah berbeda untuk bahan pertimbangan 

sehingga diperoleh informasi lebih banyak tentang penerapan model 

pembelajaran tersebut. 
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Lampiran 3.1 

  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul:  

Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Hasil Belajar 

IPS Peserta Didik Kelas IV SD Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

Tabel 3.21  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No. Aspek  Indikator Sumber 

Data 

Alat/Instrumen 

Pengumpul Data 

1. Model 

pembelajaran 

Course Review 

Horay 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

2. Guru menyajikan materi. 

3. Memberi kesempatan 

peserta didik tanya jawab. 

4. Untuk menguji 

pemahaman, peserta didik 

disuruh untuk membuat 

kotak sesuai dengan 

kebutuhan dan setiap kotak 

diisi angka sesuai dengan 

selera masing-masing 

peserta didik. 

5. Guru membacakan soal 

secara acak dan peserta 

didik menulis jawaban di 

dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru 

dan langsung didiskusikan, 

kalau benar (√) dan salah 

diisi tanda silang (x). 

6. Peserta didik yang sudah 

mendapat tanda √ vertikal 

atau horisontal, atau 

diagonal harus 

menyanyikan yel-yel 

kelompok. 

7. Nilai peserta didik dihitung 

dari jawaban benar jumlah 

hore yang diperoleh. 

8. Penutup. 

1. Guru  

2. Peserta 

didik 

3. Foto 

 

 

 

Lembar 

Observasi 
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2. Hasil belajar 

peserta didik 

kelas IV dalam 

pembelajaran 

IPS  

1. Mengidentifikasi 

permasalahan sosial yang 

terdapat di lingkungan 

daerah. 

2. Mendefinisikan masalah 

sosial di lingkungan daerah. 

3. Menyebutkan masalah 

kependudukan di 

lingkungan daerah. 

4. Mengemukakan faktor 

yang mempengaruhi 

persebaran penduduk 

Indonesia. 

5. Menjelaskan pengertian 

migrasi penduduk. 

6. Menjelaskan faktor 

pendorong migrasi 

penduduk. 

7. Menjelaskan faktor penarik 

migrasi penduduk. 

8. Menyebutkan jenis dari 

migrasi internal. 

9. Menyebutkan jenis migrasi 

eksternal. 

10. Mencotohkan masalah 

sosial di lingkungan 

setempat. 

11. Memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

permasalahan sosial. 

12. Menyebutkan dampak dari 

pencemaran udara.  

13. Menjelaskan dampak 

permasalahan sosial yang 

terdapat di daerah. 

14. Mengidentifikasi cara 

mengatasi masalah sosial 

yang terdapat di daerah. 

15. Menjelaskan cara 

mencegah kebakaran di 

lingkungan masyarakat. 

16. Menjelaskan cara 

menghemat energi di 

lingkungan masyarakat. 

Daftar Nilai 

Peserta Didik 

 

Tes tertulis 
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3. Proses 

Pembelajaran 

1. Profil guru. 

2. Proses belajar peserta 

didik. 

3. Permasalahan 

pembelajaran. 

Guru  Pedoman 

wawancara  
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Lampiran 3.2 

 

Instrumen Penelitian 

a. Lembar Observasi Model Pembelajaran Course Review Horay 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : SDN Sukorejo 01 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom aspek yang tampak! 

2. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

SB  = Sangat baik diberi skor 5   

B  = Baik diberi skor 4   

C   = Cukup baik diberi skor 3 

TB  = Tidak baik diberi skor 2 

STB = Sangat tidak baik diberi skor 1  (Sugiono, 2013: 135) 

Tabel 3.22 Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Pembelajaran CRH 

No. Indikator Jawaban (Check list / √ ) 

SB B CB TB STB 

1. Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai. 
     

2. Guru menyajikan materi.      

3. Memberi kesempatan peserta didik 

tanya jawab. 
     

4. Untuk menguji pemahaman, peserta 

didik disuruh untuk membuat kotak 

9/16/25 sesuai dengan kebutuhan 

dan setiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera masing-masing 

peserta didik.  

     

5. Guru membacakan soal secara acak 

dan peserta didik menulis jawaban 

di dalam kotak yang nomornya 

disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar (√) dan 

salah diisi tanda silang (x). 

     

6. Peserta didik yang sudah mendapat 

tanda √ vertikal atau horisontal, 
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atau diagonal harus menyanyikan 

yel-yel kelompok. 

7. Nilai peserta didik dihitung dari 

jawaban benar jumlah yel-yel yang 

diperoleh. 

     

8. Penutup.       

 

Keterangan: 

Skor ideal    x   x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

= 
Skor diperoleh 

Skor maksium 
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b. Pedoman Wawanwacara Terstruktur 

Nama Sekolah : SDN Sukorejo 01 dan SDN Sukorejo 03 

Nama Guru  :Rini Puji Rahayu, S.Pd., dan Susi Retno Dyah Iriani, S.Pd., 

Tanggal  : 22 April 2016 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV/ I 

 

Tabel 3.23 Pedoman wawancara terstruktur 

No. Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama Ibu mengajar di 

Sekolah ini? 

2. Apa status kepegawaian Ibu guru? 

3. Dari mana lulusan ibu guru? 

4. Berapa jumlah peserta didik di kelas 

IV 

5. Bagaimana proses pembelajaran IPS 

peserta didik di kelas? 

6. Bagaimana nilai peserta didik dalam 

mata pelajaran IPS? 

7. Adakah kendala selama 

pembelajaran berlangsung? 

8. Apakah guru pernah menerapkan 

model pembelajaran Course Review 

Horay? 
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c. Catatan Lapangan 
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Lampiran 3.3 

 

SILABUS PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Sekolah  : SD Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati 

Tabel 3.24 Silabus Pembelajaran IPS 

Standar Kompetensi 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan 

Ekonomi, dan Kemajuan Teknologi 

di lingkungan kab/kota dan provinsi. 
Kompetensi  Dasar 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di 

Daerahnya. 
Materi Pokok Permasalahan Sosial. 
Kegiatan Pembelajaran - Mendefinisikan masalah sosial 

dilingkungan masyarakat. 
- Mendiskripsikan permasalahan sosial di 

lingkungan masyarakat. 

- Menjelaskan dampak masalah sosial di 

lingkungan masyarakat. 
- Menjelaskan cara mengatasi masalah 

sosial di lingkungan masalah. 
Indikator Pembelajaran 2.4. 1 Mengidentifikasi permasalahan 

sosial yang terdapat di lingkungan daerah. 

2.4. 2 Mendefinisikan masalah sosial di 

lingkungan daerah. 
2.4. 3 Menyebutkan masalah kependu-

dukan di lingkungan daerah. 

2.4. 4 Mengemukakan faktor yang mem-

pengaruhi persebaran penduduk Indonesia. 
2.4. 5 Menjelaskan pengertian migrasi 

penduduk. 

2.4. 6 Menjelaskan faktor pendorong 

migrasi penduduk. 
2.4. 7 Menjelaskan faktor penarik 

migrasi penduduk. 
2.4. 8 Menyebutkan jenis dari migrasi 

internal. 

2.4. 9 Menyebutkan jenis migrasi 

eksternal. 
2.4. 10 Mencotohkan masalah sosial di 

lingkungan setempat. 

2.4. 11 Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan sosial. 
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2.4. 12 Menyebutkan dampak dari 

pencemaran udara.  

2.4. 13 Menjelaskan dampak 

permasalahan sosial yang terdapat di 

daerah. 

2.4. 14 Mengidentifikasi cara mengatasi 

masalah sosial yang terdapat di daerah. 
2.4. 15 Menjelaskan cara mencegah 

kebakaran di lingkungan masyarakat. 
2.4. 16 Menjelaskan cara menghemat 

energi di lingkungan masyarakat. 
Penilaian Bentuk : Pilihan Ganda 
Alokasi Waktu 12 jp x 35 menit 
Sumber Belajar Buku paket dan sumber lain yang relevan 
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Lampiran 3.4 

RPP KELAS EKPERIMEN 

 

PERANGKAT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS IV SEMESTER 2 

Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke 1 

 

 

 

 

Oleh 

Ninik Efi Mulyani 

1401412087 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Sukorejo 01 

Kelas/Semester  : IV/II 

Pokok Bahasan  :  Masalah Sosial 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pertemuan ke  : 1  

Alokasi waktu  : 3 JP 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, 

Kegiatan Ekonomi, dan Kemajuan 

Teknologi di lingkungan kab/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di 

Daerahnya. 

 

I. INDIKATOR 

2.4. 1 Mengidentifikasi permasalahan sosial yang terdapat di lingkungan 

daerah. 

2.4. 2 Mendefinisikan masalah sosial di lingkungan daerah. 

2.4. 3 Menyebutkan masalah kependudukan di lingkungan daerah. 

2.4. 4 Mengemukakan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

Indonesia. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan gambar pencurian dan tumpukan sampah, peserta 

didik dapat mengidentifikasi permasalahan sosial yang terdapat di 

lingkungan daerah dengan tepat.  

2. Melalui tanya jawab guru dengan tentang masalah sosial, peserta didik dapat 

mendefinisikan masalah sosial di lingkungan daerah dengan jelas. 

3. Melalui kerja kelompok masalah sosial, peserta didik dapat menyebutkan 

tiga masalah kependudukan di lingkungan daerah dengan tepat. 
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4. Melalui kerja kelompok masalah sosial, peserta didik dapat mengemukakan 

satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk Indonesia dengan 

benar. 

III. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Berani, kerjasama, tanggung jawab. 

IV. MATERI AJAR 

1. Masalah Sosial. 

2. Masalah Kependudukan  

3. Faktor Persebaran Penduduk.  

V. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Model  : Course Review Horay. 

Pendekatan : Pendekatan kooperatif.  

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan (10 menit) 

a. Salam. 

b. Do’a. 

c. Presensi.  

d. Pengkondisian kelas. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menyanyikan 

lagu “Indonesia Raya”.  

f. Apersepsi dengan bertanya “Pernahkah kalian melihat tumpukan 

sampah? Sampah tersebut mengganggu kenyamanan penduduk sekitar, 

tidak? Apa yang harus kita perbuat dengan tumpukan sampah tersebut?” 

(eksplorasi). 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. 

B. Kegiatan Inti ( 75 menit ) 

a. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan guru dan disertai 

dengan gambar. 

b. Peserta didik membentuk kelompok 4-5 anak. 

c. Kelompok menerima kartu bernomor yang diberikan oleh guru. 
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d. Peserta didik menyimak saat guru menyampaikan kompetensi yang 

akan dicapai (elaborasi). 

e. Peserta didik menyimak saat guru menyampaikan materi yang akan 

dicapai (elaborasi). 

f. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang gambar sampah 

(elaborasi). 

g. Kelompok menanyakan hal yang belum dimengerti tentang pengamatan 

gambar pencurian (elaborasi). 

h. Kelompok lain memberi tanggapan tentang pengamatan gambar 

pencurian tersebut (elaborasi). 

i. Peserta didik memperhatikan saat guru memberi penjelasan bahwa 

tentang masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhinya 

(elaborasi). 

j. Peserta didik memperhatikan saat guru menjelaskan hal yang belum 

dimengerti peserta didik (elaborasi). 

k. Peserta didik menerima Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang 

dibagikan dan mendengarkan penjelasan dari guru (konfirmasi). 

l. Setiap anggota kelompok telah memahami tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing atas bimbingan guru (konfirmasi). 

m. Peserta didik mengamati LKPD yang telah dibagikan guru (eksplorasi). 

n. Peserta didik berdiskusi dan mengerjakan LKPD (eksplorasi).  

o. Kelompok belajar yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

LKPD dapat dibimbing oleh guru (elaborasi). 

p. Kelompok yang sudah selesai, berteriak horay atau menyanyikan yel-

yel dan mempresentasikan di depan kelas (elaborasi). 

q. Peserta didik menyimak guru saat membacakan pertanyaan/kuis secara 

acak (elaborasi). 

r. Peserta didik berdiskusi kelompok dalam menuliskan jawaban di dalam 

kartu yang nomornya disebutkan guru (eksplorasi).  
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s. Bagi kelompok yang benar, jawabannya dipaparkan dan memberi tanda 

check list () dan langsung berteriak horay atau menyanyikan yel-

yelnya (elaborasi). 

t. Nilai peserta didik dihitung berdasarkan jawaban yang benar dan banyak 

berteriak horay (konfirmasi). 

u. Kelompok menerima reward yang diberikan oleh guru. 

C. Penutup ( 20 menit) 

a. Peserta didik menyimpulkan hasil belajar hari ini dengan bimbingan 

guru (konfirmasi). 

b. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi (ekplorasi). 

c. Sebagai refleksi, guru menginformasikan nilai hasil belajar peserta didik 

dan memberikan pujian atau penguatan kepada peserta didik atas 

keaktifannya mengikuti proses pembelajaran (konfirmasi). 

d. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran. 

e. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Gambar. 

2. Sumber Belajar:  

a. Wisnu, Tantya. 2008. Buku cetak “Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas IV”. Jakarta: Depdiknas.   

b. Sadiman, Irawan S. 2008. “Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI IV”. 

Jakarta: Depdiknas.   
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VIII. PENILAIAN 

a. Teknik penilaian :  tes  

b. Bentuk penilaian :  obyektif (pilihan ganda)   

c. Jenis penilaian  :  tertulis  

d. Instrumen penilaian  :  lembar soal evaluasi 

 

                    Semarang, 05 Mei 2016 
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BAHAN AJAR 

 

A. Pengertian Masalah Sosial 

Dalam kehidupan di masyarakat, banyak peristiwa kita jumpai. Ada yang baik 

dan sesuai peraturan yang ada. Namun tidak sedikit yang melanggar aturan. 

Peristiwa tidak sesuai aturan dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah social 

adalah kejadian yang terjadi jika semua warga masyarakat lain ikut merasakan 

pengaruh masalah tersebut. Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara 

bersama-sama. Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika di 

lingkungannya sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya bisa diselesaikan 

bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus mendukung upaya 

penyelesaian tersebut. Turut ronda malam di lingkungan merupakan contoh 

keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. Masalah sosial memang harus 

diselesaikan, karena dapat membahayakan masyarakat. 

B. Mengenal Masalah Lingkungan Sosial  

Kita tidak bisa bebas dari masalah-masalah sosial. Ada banyak sekali 

masalah sosial. Bisakah kamu menyebutkan bebera contoh masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggalmu dan di wilayah provinsimu? Kita akan membahas 

contoh-contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya masalah 

kependudukan, keamanan, sampah, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. 

 Masalah Kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut penduduk. 

Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat tidaknya di 

wilayah tersebut. Kita akan membahas beberapa masalah kependudukan yang 

terjadi di negara kita.   

a. Persebaran penduduk yang tidak merata 

Wilayah negara kita sangat luas. Penduduk yang tinggal di wilayah negara kita tidak 

merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang 

penduduknya. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat padat. Menurut 

sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua belas ribu 
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orang. Ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana hanya ada 27 

orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi.  

Faktor yang mempengruhi persebaran penduduk antara lain: 

a) Kesuburan Tanah Wilayah yang subur akan dipadati oleh penduduk. 

b) Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas 

berada di Pulau Jawa.   

c) Pembangunan Industri yang berpusat di Pulau Jawa. 

b. Jumlah penduduk yang besar 

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Indonesia menduduki urutan keempat 

negara terbanyak jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. 

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 adalah 205,8 

juta jiwa. 

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Jumlah penduduk Indonesia sudah sangat banyak. Jumlah ini akan terus bertambah 

karena pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka 

kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. 

d. Kualitas penduduk rendah 

Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi kualitas 

atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki keahlian 

dan keterampilan dalam bekerja. 

e. Rendahnya pendapatan perkapita 

Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap 

tahun.Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah. Rendahnya 

pendapatan per kapita rendah berkaitan erat dengan banyaknya masyarakat miskin. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Masalah Sosial Solusi 

 

Gambar tumpukan sampah 

 

Gambar fasilitas pendidikan 

 

Gambar akibat pertumbuhan penduduk 

 

Gambar perpindahan penduduk 

 

Gambar pencurian 
 

Gambar pembangunan 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Mapel     : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Hari / Tanggal    :   

Waktu      : 15 menit 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Tulisah nama kelompokmu di tempat yang sudah disediakan! 

 

 

 

 

 

 

2. Kerjakan tugas di bawah ini bersama kelompokmu! 

3. Bacalah petunjuk tugas dengan cermat! 

4. Bila ada kesulitan, bertanyalah kepada gurumu! 

II. Petunjuk Khusus 

1. Diskusikanlah soal dibawah ini! 

a. Apa yang anda ketahui tentang masalah sosial? 

b. Berikan 3 contoh dari masalah sosial! 

c. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh dari masalah kependudukan! 

d. Jelaskan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk! 

2. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok di depan kelas bila ditunjuk gurumu! 

 

  

Nama Kelompok: 

Nama Anggota/ No. Presensi: 

1. .. .....................................  4. .................................... 

2. .. .....................................  5. .................................... 

3. .. .....................................  6. .................................... 

 

4. .. .....................................  

5. .. .....................................  

..  

 

 

6. .. .....................................  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal 

1. Mengidentifikasi 

permasalahan sosial yang 

terdapat di lingkungan 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 1, 2, 3, dan 

4 

2. Mendefinisikan masalah 

sosial di lingkungan 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 6 dan 7 

3. Menyebutkan masalah 

kependudukan di 

lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 5, 8, dan 9 

4. Mengemukakan faktor 

yang mempengaruhi 

persebaran penduduk 

Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C3 10 
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SOAL EVALUASI 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai pilihan jawaban 

yang paling tepat! 

1. Di Desa Bratawali pada Kamis malam telah terjadi pencurian. Pencuri mencuri 

TV milik Pak Ali saat semua warga tidur. Kejadian tersebut dapat diketahui saat 

Ali hendak menonton TV, namun TV telah hilang dari tempatnya. Berita 

pencurian TV milik Pak Ali tersebar ke warga masyarakat. Warga Masyarakat 

menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, terdapat masalah sosial tentang…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

2. Banyak pemukiman kumuh di Jakarta. Pemukiman kumuh merupakan tempat 

tinggal warga tidak layak untuk ditempati. Sebagian warganya mempunyai 

profesi pengemis dan pemulung. Masalah sosial yang tepat untuk paragraf di atas 

adalah…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

3. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial 

dalam hal…. 

a. Jalan macet 

b. SDA berkurang 

c. Pencurian dan perampokan 
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d. Migrasi penduduk 

4. Banyaknya asap yang ditimbulkan oleh kendaraan dan pabrik dapat menjadi 

masalah sosial dalam bidang…. 

a. Pencemaran air 

b. Pencemaran tanah 

c. Persebaran energi 

d. Pencemaran udara 

5. Kekurangan tenaga ahli di Indonesia menunjukan rendahnya …. 

a. Angka Kelahiran   

b. Angka Kematian  

c. Kualitas penduduk 

d. Persebaran Penduduk 

6. Pengertian dari masalah sosial adalah…. 

a. Kejadian yang dialami pribadi 

b. Kejadian yang pengaruhnya dirasakan semua warga 

c. Kejadian untuk golongan 

d. Kejadian untuk ditutupi 

7. Masalah yang yang harus diselesaikan dengan cepat karena meresahkan warga, 

disebut dengan….. 

a. Masalah sosial 

b. Masalah pribadi 

c. Migrasi sosial 

d. Remigrasi 

8. Salah satu masalah kependudukan yang dialami Indonesia adalah…. 

a. Banyaknya pencurian 

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

c. Angka kelahiran statis 

d. Banyak pembunuhan 

9. Penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah…. 

a. Kualitas pendidikan 

b. Jumlah lapangan kerja 
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c. Angka kelahiran selalu tinggi 

d. Angka kematian selalu tinggi 

10. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk adalah… 

a. Kesuburan tanah wilayah 

b. Pembangunan Industri 

c. Tinggi pendapatan perkapita 

d. Sarana dan prasarana pendidikan 
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KUNCI JAWABAN 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

 

I.    Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 
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PENILAIAN 

 

Penskoran pilihan ganda dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban 

yang benar dari soal yang tersedia. Jika jawaban benar mendapatkan skor 10 dan 

jika jawaban salah mendapatkan skor 0.   

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100 

  

Nomor Soal Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jumlah 100 
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SINTAK PEMBELAJARAN 

 

Langkah-langkah model pembelajaran Coure Review Horay (CRH) sebagai 

berikut: 

i. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

j. Guru menyajikan materi. 

k. Memberi kesempatan peserta didik tanya jawab. 

l. Untuk menguji pemahaman, peserta didik disuruh untuk membuat kotak sesuai 

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

masing peserta didik. 

m. Guru membacakan soal secara acak dan peserta didik menulis jawaban di dalam 

kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar 

(√) dan salah diisi tanda silang (x). 

n. Peserta didik yang sudah mendapat tanda √ vertikal atau horisontal, atau 

diagonal harus berteriak hore.... atau yel-yel lainnya. 

o. Nilai peserta didik dihitung dari jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. 

p. Penutup. 
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Lampiran 3.5 

RPP KELAS KONTROL 

 

 

PERANGKAT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

KELAS IV SEMESTER 2 

 

Pembelajaran di Kelas Kontrol 

Pertemuan ke 1 

 

 

 

Oleh 

Ninik Efi Mulyani 

1401412087 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Sukorejo 03 

Kelas/Semester  : IV/II 

Pokok Bahasan  : Masalah Sosial 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pertemuan ke  : 1   

Alokasi waktu  : 3 JP  

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan 

Ekonomi, dan Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di 

Daerahnya. 

 

I. INDIKATOR 

2.4. 1 Mengidentifikasi permasalahan sosial yang terdapat di lingkungan 

daerah. 

2.4. 2 Mendefinisikan masalah sosial di lingkungan daerah. 

2.4. 3 Menyebutkan masalah kependudukan di lingkungan daerah. 

2.4. 4 Mengemukakan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

Indonesia. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan gambar pencurian dan tumpukan sampah, peserta 

didik dapat mengidentifikasi permasalahan sosial yang terdapat di 

lingkungan daerah dengan tepat.  

2. Melalui bimbingan guru, peserta didik dapat mendefinisikan masalah sosial 

di lingkungan daerah dengan jelas. 

3. Melalui kerja kelompok masalah sosial, peserta didik dapat menyebutkan 

tiga masalah kependudukan di lingkungan daerah dengan tepat. 

4. Melalui kerja kelompok masalah sosial, peserta didik dapat 

mengemukakan satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

Indonesia dengan benar. 
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III. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Disiplin, berani, tanggung jawab. 

IV. MATERI AJAR 

1. Masalah Sosial. 

2. Masalah Kependudukan  

3. Faktor Persebaran Penduduk.  

V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model   : Ekspositori. 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan (10 menit) 

a. Salam. 

b. Do’a. 

c. Presensi.  

d. Pengkondisian kelas. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menyanyikan 

lagu “Indonesia Raya”.  

f. Apersepsi dengan bertanya “Pernahkah kalian melihat tumpukan 

sampah? Sampah tersebut mengganggu kenyamanan penduduk sekitar, 

tidak? Apa yang harus kita perbuat dengan tumpukan sampah tersebut?” 

(eksplorasi). 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. 

B. Kegiatan Inti ( 75 menit ) 

a. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang permasalahan sosial 

(elaborasi). 

b. Peserta didik mendefinisikan masalah sosial di lingkungan daerah 

berdasarkan contoh yang diberikan guru (eksplorasi). 

c. Peserta didik menanyakan hal yang belum dimengerti tentang masalah 

sosial (elaborasi). 

d. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang hal yang belum 

dimengerti (konfirmasi). 
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e. Peserta didik memperhatikan saat guru memaparkan materi tentang 

masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhinya (elaborasi). 

f. Peserta didik menanyakan hal yang belum dimengerti (elaborasi). 

g. Peserta didik menggali informasi untuk menjawab pertanyaan 

(eksplorasi). 

h. Peserta didik lain memberi tanggapan (elaborasi). 

i. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang LKPD (konfirmasi). 

j. Setiap anggota kelompok dipastikan guru telah memahami tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing serta memberikan bimbingan kepada 

setiap kelompok untuk menyelesikan tugas (konfirmasi). 

k. Peserta didik mengamati LKPD yang telah dibagikan guru (eksplorasi). 

l. Peserta didik berdiskusi dan mengerjakan LKPD (eksplorasi). 

m. Kelompok belajar yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LKPD 

dapat dibimbing oleh guru (konfirmasi). 

C. Penutup ( 20 menit) 

a. Peserta didik menyimpulkan hasil belajar hari ini dengan bimbingan 

guru (konfirmasi). 

b. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi (ekplorasi). 

c. Sebagai refleksi, guru menginformasikan nilai hasil belajar peserta didik 

dan memberikan pujian atau penguatan kepada peserta didik atas 

keaktifannya mengikuti proses pembelajaran (konfirmasi). 

d. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran. 

e. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama. 
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VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Gambar. 

2. Sumber Belajar:  

a. Wisnu, Tantya. 2008. Buku cetak “Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas IV”. Jakarta: Depdiknas.   

b. Sadiman, Irawan S. 2008. “Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI IV”. 

Jakarta: Depdiknas.  

  

VIII. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian :  tes. 

2. Bentuk penilaian :  obyektif (pilihan ganda). 

3. Jenis penilaian  :  tertulis. 

4. Instrumen penilaian  :  lembar soal evaluasi. 

 

                    Semarang, 06 Mei 2016 
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BAHAN AJAR 

 

A. Pengertian Masalah Sosial 

Dalam kehidupan di masyarakat, banyak peristiwa kita jumpai. Ada yang 

baik dan sesuai peraturan yang ada. Namun tidak sedikit yang melanggar aturan. 

Peristiwa tidak sesuai aturan dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah social 

adalah kejadian yang terjadi jika semua warga masyarakat lain ikut merasakan 

pengaruh masalah tersebut. Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara 

bersama-sama. Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika di 

lingkungannya sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya bisa diselesaikan 

bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus mendukung upaya 

penyelesaian tersebut. Turut ronda malam di lingkungan merupakan contoh 

keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. Masalah sosial memang harus 

diselesaikan, karena dapat membahayakan masyarakat. 

B. Mengenal Masalah Lingkungan Sosial  

Kita tidak bisa bebas dari masalah-masalah sosial. Ada banyak sekali 

masalah sosial. Bisakah kamu menyebutkan bebera contoh masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggalmu dan di wilayah provinsimu? Kita akan membahas 

contoh-contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya masalah 

kependudukan, keamanan, sampah, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. 

 Masalah Kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut 

penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat 

tidaknya di wilayah tersebut. Kita akan membahas beberapa masalah 

kependudukan yang terjadi di negara kita.   

a. Persebaran penduduk yang tidak merata 

Wilayah negara kita sangat luas. Penduduk yang tinggal di wilayah negara kita 

tidak merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat 

jarang penduduknya. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat padat. 

Menurut sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua 
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belas ribu orang. Ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana 

hanya ada 27 orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi.  

Faktor yang mempengruhi persebaran penduduk antara lain: 

a) Kesuburan Tanah Wilayah yang subur akan dipadati oleh penduduk. 

b) Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas 

berada di Pulau Jawa.   

c) Pembangunan Industri yang berpusat di Pulau Jawa. 

b. Jumlah penduduk yang besar 

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Indonesia menduduki urutan 

keempat negara terbanyak jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 

adalah 205,8 juta jiwa. 

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Jumlah penduduk Indonesia sudah sangat banyak. Jumlah ini akan terus 

bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. 

d. Kualitas penduduk rendah 

Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi 

kualitas atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki 

keahlian dan keterampilan dalam bekerja. 

e. Rendahnya pendapatan perkapita 

Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap 

tahun.Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah. Rendahnya 

pendapatan per kapita rendah berkaitan erat dengan banyaknya masyarakat miskin. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Masalah Sosial Solusi 

 

Gambar tumpukan sampah 

 

Gambar fasilitas pendidikan 

 

Gambar akibat pertumbuhan penduduk 

 

Gambar perpindahan penduduk 

 

Gambar pencurian 
 

Gambar pembangunan 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Mapel  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Hari / Tanggal :   

Waktu   : 15 menit 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Tulisah nama kelompokmu di tempat yang sudah disediakan! 

 

 

 

 

 

 

2. Kerjakan tugas di bawah ini bersama kelompokmu! 

3. Bacalah petunjuk tugas dengan cermat! 

4. Bila ada kesulitan, bertanyalah kepada gurumu! 

II. Petunjuk Khusus 

1. Diskusikanlah soal dibawah ini! 

a. Apa yang anda ketahui tentang masalah sosial? 

b. Berikan 3 contoh dari masalah sosial! 

c. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh dari masalah kependudukan! 

d. Jelaskan faktor yang mempenngaruhi persebaran penduduk! 

2. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok di depan kelas bila ditunjuk gurumu! 

  

Nama Kelompok: 

Nama Anggota/ No. Presensi: 

1. .. .....................................  4. .................................... 

2. .. .....................................  5. .................................... 

3. .. .....................................  6. .................................... 

 

4. .. .....................................  

5. .. .....................................  

..  

 

 

6. .. .....................................  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal 

1. Mengidentifikasi 

permasalahan sosial yang 

terdapat di lingkungan 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 1, 2, 3, dan 

4   

2. Mendefinisikan masalah 

sosial di lingkungan 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 6 dan 7 

3. Menyebutkan masalah 

kependudukan di 

lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 5, 8, dan 9 

4. Mengemukakan faktor 

yang mempengaruhi 

persebaran penduduk 

Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C3 10 
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SOAL EVALUASI 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai pilihan jawaban 

yang paling tepat! 

1. Di Desa Bratawali pada Kamis malam telah terjadi pencurian. Pencuri mencuri 

TV milik Pak Ali saat semua warga tidur. Kejadian tersebut dapat diketahui saat 

Ali hendak menonton TV, namun TV telah hilang dari tempatnya. Berita 

pencurian TV milik Pak Ali tersebar ke warga masyarakat. Warga Masyarakat 

menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, terdapat masalah sosial tentang…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

2. Banyak pemukiman kumuh di Jakarta. Pemukiman kumuh merupakan tempat 

tinggal warga tidak layak untuk ditempati. Sebagian warganya mempunyai 

profesi pengemis dan pemulung. Masalah sosial yang tepat untuk paragraf di atas 

adalah…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

3. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial 

dalam hal…. 

a. Jalan macet 
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b. SDA berkurang 

c. Pencurian dan perampokan 

d. Migrasi penduduk 

4. Banyaknya asap yang ditimbulkan oleh kendaraan dan pabrik dapat menjadi 

masalah sosial dalam bidang…. 

a. Pencemaran air   c. Persebaran energi 

b. Pencemaran tanah  d. Pencemaran udara 

5. Kekurangan tenaga ahli di Indonesia menunjukan rendahnya …. 

a. Angka Kelahiran  c. Kualitas penduduk 

b. Angka Kematian  d. Persebaran Penduduk 

6. Pengertian dari masalah sosial adalah…. 

a. Kejadian yang dialami pribadi 

b. Kejadian yang pengaruhnya dirasakan semua warga 

c. Kejadian untuk golongan 

d. Kejadian untuk ditutupi 

7. Masalah yang yang harus diselesaikan dengan cepat karena meresahkan warga, 

disebut dengan….. 

a. Masalah sosial   c. Migrasi sosial 

b. Masalah pribadi  d. Remigrasi 

8. Salah satu masalah kependudukan yang dialami Indonesia adalah…. 

a. Banyaknya pencurian 

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

c. Angka kelahiran statis 

d. Banyak pembunuhan 

9. Penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah…. 

a. Kualitas pendidikan  c. Angka kelahiran selalu tinggi 

b. Jumlah lapangan kerja  d. Angka kematian selalu tinggi 

10. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

adalah… 

a. Kesuburan tanah wilayah  c. Tinggi pendapatan perkapita 

b. Pembangunan Industri   d. Sarana dan prasarana pendidikan 
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KUNCI JAWABAN 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

 

I.    Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 
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PENILAIAN 

 

Penskoran pilihan ganda dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban 

yang benar dari soal yang tersedia. Jika jawaban benar maka skor 10 dan jika 

jawaban salah skor 0.    

 

 

 

 

 

 

  

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100 

  

Nomor Soal Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jumlah 100 
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SINTAK PEMBELAJARAN  

 

Langkah-langkah model pembelajaran ekspositori sebagai berikut: 

1. Persiapan, guru mempersiapkan peserta didik untuk belajar. 

2. Penyajian, guru memikirkan bagaimana cara menyajikan materi agar mudah 

dipahami peserta didik.  

3. Korelasi, guru menghubungkan materi yang dipelajai dengan pengalaman 

peserta didik atau keterkaitan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.  

4. Menyimpulkan, peserta didik bersama guru memahami inti dari materi yang 

telah dipelajari dengan menarik kesimpulan.  

5. Mengaplikasikan, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 

materi. 
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Lampiran 3.6 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, 

dan Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

Tabel 3.25 Kisi-kisi Soal Uji Coba 

No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal Tingkat 

Kesukaran 

1. Mengidentifikasi 

permasalahan 

sosial yang 

terdapat di 

lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 1 Mudah 

2 Sedang 

3 Sukar 

4 Mudah 

5 Mudah 

2. Mendefinisikan 

masalah sosial di 

lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 6 Mudah 

7 
Mudah 

3. Menyebutkan 

masalah 

kependudukan di 

lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 8 Mudah 

9 Sedang 

10 Mudah 

4. Mengemukakan 

faktor yang mem-

pengaruhi perseba-

ran penduduk 

Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C3 11 Sukar 

14 Sedang 

16 Sedang 

5. Menjelaskan 

pengertian migrasi 

penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 
12 Sedang 

6. Menjelaskan faktor 

pendorong migrasi 

penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 
13 Mudah 

15 Sedang 
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No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal Tingkat 

Kesukaran 

7. Menjelaskan faktor 

penarik migrasi 

penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 17 Sukar 

18 Sedang 

19 Mudah 

8. Menyebutkan jenis 

dari migrasi 

internal. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 20 Mudah 

22 Sedang 

24 Sedang 

37 Sedang 

9. Menyebutkan jenis 

migrasi eksternal. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 21 Mudah 

23 Sedang 

10. Mencotohkan 

masalah sosial di 

lingkungan 

setempat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 25 Sedang 

26 Sedang 

39 Sedang 

40 Sedang 

41 Mudah 

11. Memecahkan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

permasalahan 

sosial. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C4 27 Mudah 

28 Sedang 

29 Mudah 

35 Sedang 

36 Sedang 

12. Menyebutkan 

dampak dari 

pencemaran udara. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 42 Mudah 

43 Sedang 

44 
Mudah 

13. Menjelaskan 

dampak 

permasalahan 

sosial yang 

terdapat di daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 30 Mudah 

31 Sedang 

32 Sedang 

14. Mengidentifikasi 

cara mengatasi 

masalah sosial 

yang terdapat di 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 33 Mudah 

34 Mudah 
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No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal Tingkat 

Kesukaran 

15. Menjelaskan cara 

men-cegah 

kebakaran di 

lingkungan 

masyarakat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 45 Sedang 

46 Sedang 

47 Sedang 

16. Menjelaskan cara 

menghemat energi 

di lingkungan 

masyarakat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 38 Sedang 

48 Mudah 

49 Sedang 

50 Sedang 
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Lampiran 3.7 

SOAL UJI COBA 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, 

Kegiatan Ekonomi, dan Kemajuan Teknologi di 

lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai pilihan jawaban 

yang paling tepat! 

1. Di Desa Bratawali pada Kamis malam telah terjadi pencurian. Pencuri 

mencuri TV milik Pak Ali saat semua warga tidur. Kejadian tersebut dapat 

diketahui saat Ali hendak menonton TV, namun TV telah hilang dari 

tempatnya. Berita pencurian TV milik Pak Ali tersebar ke warga 

masyarakat. Warga Masyarakat menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, 

terdapat masalah sosial tentang…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

2. Banyak pemukiman kumuh di Jakarta. Pemukiman kumuh merupakan 

tempat tinggal warga tidak layak untuk ditempati. Sebagian warganya 

mempunyai profesi pengemis dan pemulung. Masalah sosial yang tepat 

untuk paragraf di atas adalah…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 



173 

 

 

 

3. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah 

sosial dalam hal…. 

a. Rendahnya mutu penduduk 

b. Kualitas pendidikan 

c. Pencurian dan perampokan 

d. Migrasi penduduk 

4. Banyaknya asap yang ditimbulkan oleh kendaraan dan pabrik dapat menjadi 

masalah sosial dalam bidang…. 

a. Migrasi sosial 

b. Kualitas penduduk 

c. Persebaran penduduk 

d. Pencemaran udara 

5. Penggunaan energi bahan bakar secara terus menerus tanpa menjaga 

kelestarian dapat menyebabkan masalah sosial dibidang …. 

a. Pencemaran udara 

b. Kejahatan 

c. Pemborosan energi 

d. Kemiskinan  

6. Pengertian dari masalah sosial adalah…. 

a. Kejadian yang dialami pribadi 

b. Kejadian yang pengaruhnya dirasakan semua warga 

c. Kejadian untuk golongan 

d. Kejadian untuk ditutupi 

7. Masalah yang yang harus diselesaikan dengan cepat karena meresahkan 

warga, disebut dengan….. 

a. Masalah sosial 

b. Masalah pribadi 

c. Migrasi sosial 

d. Remigrasi 

8. Salah satu masalah kependudukan yang dialami Indonesia adalah…. 

a. Banyaknya pencurian 
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b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

c. Angka kelahiran statis 

d. Banyak pembunuhan 

9. Penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah…. 

a. Kualitas pendidikan 

b. Jumlah lapangan kerja 

c. Angka kelahiran selalu tinggi 

d. Angka kematian selalu tinggi 

10. Kekurangan tenaga ahli di Indonesia menunjukan rendahnya…. 

a. Angka kelahiran 

b. Angka kematian 

c. Persebaran penduduk 

d. Kualitas penduduk 

11. Berikut faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk adalah…. 

a. Jumlah penduduk yang besar 

b. Angka kematian tinggi 

c. Kualitas kesuburan tanah 

d. Angka kelahiran tinggi 

12. Arti dari migrasi penduduk adalah…. 

a. Perpindahan penduduk dari desa ke kota 

b. Perpindahan penduduk dari tempat satu ke yang lain 

c. Kembalinya penduduk ke tepat asal 

d. Perpindahan negara penduduk 

13.  Berikut merupakan faktor pendorong migrasi penduduk adalah 

a. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal 

b. Semakin bertambahnya sumber kehidupan di tempat asal 

c. Ada peluang perpolitikan pada daerah 

d. Ada harapan untuk kehidupan yang lebih layak 

14.  Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dapat 

menyebabkan terjadinya…. 

a. Jumlah penduduk yang tinggi 
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b. Persebaran penduduk tidak merata 

c. Pertumbuhan penduduk besar 

d. Rendahnya perkapita 

15.  Yang bukan merupakan faktor pendorong migrasi penduduk adalah… 

a. Terjadinya bencana alam 

b. Ada tekanan politik dan agama 

c. Ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. 

d. Menyempitnya lapangan pekerjaan  

16. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

adalah…. 

a. Tingginya pendapatan perkapita 

b. Kesuburan tanah wilayah 

c. Pembangunan industri yang terpusat di Jawa 

d. Sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertentu 

17. Faktor migrasi penduduk dari desa ke kota adalah…. 

a. Sempitnya lapangan pekerjaan 

b. Adanya aktivitas di kota besar dan hiburan 

c. Sumber kehidupan di desa berkurang 

d. Ada tekanan politik di daerah asal 

18.  Faktor penarik seseorang untuk melakukan migrasi penduduk adalah…. 

a. Ingin mendapatkan sawah baru 

b. Terjadinya kemarau panjang di desa 

c. Ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik 

d. Adanya kerabat yang ada di kota 

19. Yang bukan termasuk faktor penarik migrasi penduduk adalah… 

a. Adanya harapan hidup lebih baik 

b. Adanya pendidikan lebih baik 

c. Adanya fasilitas kesehatan yang berkualitas 

d. Adanya permasalahan politik 

20. Contoh dari migrasi internal adalah…. 

a. Repatriasi 
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b. Imigrasi 

c. Urbanisasi 

d. Remisasi 

21. Migrasi eksternal terbagi menjadi …… jenis. 

a. 2 

b. 6 

c. 8 

d. 4 

22. Migrasi Internal terbagi menjadi……jenis. 

a. 6  

b. 5 

c. 4 

d. 3 

23. Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain disebut…. 

a. Migrasi 

b. Imigrasi 

c. Evakuasi 

d. Remigrasi  

24. Jenis migrasi internal yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri 

disebut…. 

a. Transmigrasi spontan 

b. Transmigrasi umum 

c. Transmigrasi bedol desa 

d. Transmigrasi khusus 

25. Di desa Sidomulyo sering terjadi kebanjiran. Hujan yang mengguyur desa 

tersebut membuat air sungai meluap karena saluran tersumbat yang sampah. 

Hal ini membuat desa Sidomulyo selalu terkena banjir. Berdasarkan uraian 

di atas, masalah sosial yang dialami desa Sidomulyo adalah…..  

a. Energi  

b. Sampah 

c. Penduduk  
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d. Kebakaran 

26. Masalah sosial yang timbul akibat terjadi pertemuan pendek arus listrik 

(konsleting) adalah….  

a. Sampah  

b. Banjir  

c. Kebakaran 

d. Pencemaran  

27. Cara mengatasi pencurian yang sering terjadi di kota adalah adalah… 

a. Mengadakan Seminar 

b. Mengadakan Sosialisasi 

c. Mengadakan kerajinan 

d. Mengadakan Siskampling 

28. Banyak sampah plastik dan botol berserakan di jalan. Sampah tersebut 

dibuang di TPA. Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, maka yang 

kita lakukan pada sampah tersebut adalah…..   

a. Membuang sampah di sungai 

b. Membakar 

c. Melakukan daur ulang 

d. Membiarkannya 

29. Di Desa Kaligede pada Sabtu malam telah terjadi pencurian. Pencuri 

mencuri motor milik Pak Idam saat keluarga Pak Idam ke Luar Kota. 

Kejadian tersebut dapat diketahui saat keluarga Pak Idam pulang. Berita 

pencurian tersebut tersebar ke warga masyarakat. Warga Masyarakat 

menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, cara yang tepat mengatasi 

masalah tersebut adalah… 

a. Mengadakan kerja bakti 

b. Mengadakan siskampling 

c. Mengadakan arisan PKK 

d. Pergi ke rumah dukun 

30. Jika pertumbuhan penduduk semakin tinggi namun pekerjaan semakin 

sedikit, maka akan menimbulkan dampak…. 
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a. Banyak pengangguran 

b. Banyaknya kematian 

c. Banyak lapangan kerja 

d. Banyak pencemaran 

31. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah yang 

menumpuk dapat menimbulkan berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang 

ditimbulkan sampah adalah…. 

a. Jantung 

b. Panyakit kulit 

c. Tipes 

d. Hepatitis 

32. Jika air limbah rumah tangga mengalir ke sungai, maka akan berdampak….. 

a. Ikan semakin berkembang 

b. Tanaman semakin segar 

c. Ikan banyak yang mati 

d. Sungai menjadi landai 

33. Cara mengatasi permasalahan udara pada kendaraan bermotor adalah… 

a. Membeli kendaraan baru 

b. Membuat jalan prbadi 

c. Membuang kendaraan bermotor 

d. Mefilter asap kendaraan bermotor 

34. Sampah merupakan masalah sosial di negara Indonesia, sampah yang 

menumpuk membuat warga terganggu. Hal yang dapat mengatasi masalah 

di atas adalah…. 

a. Membiarkan sampah  

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mendaur ulang sampah 

d. Mengubur sampah 

35. Cara mengatasi penganggurani di kota adalah… 

a. Memberikan pendidikan yang tinggi 

b. Memberikan pelatihan keterampilan 
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c. Memberikan BLT 

d. Memberikan Jamkesmas 

36. Mematikan kompor setelah memasak merupakan contoh mencegah 

terjadinya….. 

a. Kebakaran  

b. Pencemaran 

c. Kejahatan 

d. Pencemaran 

37. Pengertian dari reurbanisasi adalah…. 

a. Perpindahan penduduk dari desa ke kota 

b. Perpindahan penduduk dari kota ke desa 

c. Perpindahan penduduk ke pulau lain  

d. Perpindahan penduduk ke negala lain 

38. Menjelang malam, penduduk desa Tingkir menghidupkan lampu untuk 

penerangan. Saat pagi hari, lampu dimatikan. Penggunaan air dan listrik 

digunakan secukupnya. Berdasarkan uraian di atas merupakan contoh dari 

cara….. 

a. Mencegah banjir 

b. Pemborosan Energi  

c. Menghemat Energi 

d. Mengatasi pencemaran 

39.  Berikut ini adalah beberapa contoh masalah sosial di lingkungan setempat, 

kecuali... 

a. Jumlah penduduk yang besar 

b. Pertumbuhan penduduk yang rendah 

c. Kualitas penduduk yang rendah 

d. Rendahnya pendapatan perkapita 

40. Rendahnya kualitas penduduk di indonesia di pengaruhi oleh.... 

a. Banyaknya imigran  

b. Masyarakat yang kurang kreatif 

c. Kualitas pendidikan rendah. 
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d. Rendahnya pendapatan perkapita 

41. Berikut ini adalah dampak negative yang disebabkan oleh sampah

 adalah... 

a. Gempa Bumi 

b. Tsunami 

c. Longsor 

d. Banjir 

42. Berikut ini beberapa contoh yang menyebabkan pencemaran udara, 

kecuali... 

a. Membuang sampah sembarangan   

b. Asap pabrik 

c. Pembakaran hutan 

d. Asap kendaraan 

43. Cara mengatasi pencemaran udara adalah... 

a. Selalu menggunakan kendaraan pribadi 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

c. Menananam pohon 

d. Menggunakan masker setiap keluar rumah 

44. Asap pabrik dapat menyebabkan dapat menyebabkan.... 

a. Pencemaran udara  

b. Banjir 

c. Pencemaran air 

d. Kekeringan 

45. Kebakaran sering kali terjadi di pemukiman setempat, hal tersebut 

disebabkan oleh... 

a. Hubungan arus pendek listrik 

b. Memasak makanan 

c. Membakar sampah di halaman 

d. Membiarkan tv menyala 

46. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah kebakaran lingkungan, 

kecuali.... 
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a. Merawat kompor supaya layak di pakai 

b. Merawat jaringan listrik 

c. Berhati-hati saat menggunakan lilin dan korek api 

d. Membiarkan kompor tetap menyala 

47.  Dampak yang di sebabkan oleh pembakaran hutan antara lain, kecuali....  

a. Menggangu kesehatan 

b. Mengganggu lalu lintas 

c. Semakin banyaknya jenis-jenis tumbuhan 

d. Kawasan hutan semakin berkurang 

48. Berikut ini adalah termasuk jeni-jenis bahan bakar, kecuali... 

a. Minyak bumi 

b. Gas alam 

c. Batu bara 

d. Air 

49. Bepergian dengan menggunakan kendaraan umum termasuk salah satu 

contoh... 

a. Pelit 

b. Menghemat energi 

c. Agar lebih cepat 

d. Berbagi rizqi dengan yang lain 

50. Memanfaatkan sumber energi alternatif dapat berasal dari lingkungan, 

kecuali.... 

a. Tumbuhan 

b. Angin 

c. Batu bara 

d. Matahari  
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Lampiran 3.8 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, dan 

Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

1. A 11. C 21. D 31. B 41. D 

2. B 12. B 22. C 32. C 42. A 

3. C 13. A 23. B 33. D 43. C 

4. D 14. B 24. A 34. C 44. A 

5. C 15. C 25. B 35. B 45. A 

6. B 16. A 26. C 36. A 46. D 

7. A 17. B 27. D 37. B 47. C 

8. B 18. C 28. C 38. C 48. D 

9. C 19. D 29. B 39. B 49. B 

10. D 20. C 30. A 40. C 50. C 
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Lampiran 3.9 

UJI VALIDITAS, DAYA BEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN RELIABILITAS  SOAL UJI COBA 

Tabel 3.26 Analisis Validitas, Daya Beda, Tingkat Kesukaran, dan Reliabilitas 

No Nama Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A1  1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

2 A2  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 A3  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 A4  1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 A5  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 A6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

7 A7  1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

8 A8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 A9  1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

10 A10  1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

11 A11  1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

12 A12  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 A14  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 A15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

16 A16  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 A17  0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

18 A18  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

19 A19  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

20 A20  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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21 A21  0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

22 A22 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
V

al
id

it
as

 

Rata-rata 0.909091 0.681818 0.27273 0.90909 0.818182 0.90909 0.77273 0.72727 0.63636 0.727273 

Standart Deviasi 0.294245 0.476731 0.45584 0.29424 0.394771 0.29424 0.42893 0.45584 0.49237 0.455842 

Proporsi siswa yang 

menjawab benar (P) 
0.909091 0.681818 0.27273 0.90909 0.818182 0.90909 0.77273 0.72727 0.63636 0.727273 

Proporsi siswa yang 

menjawab salah (Q) 
0.090909 0.318182 0.72727 0.09091 0.181818 0.09091 0.22727 0.27273 0.36364 0.272727 

Rata-rata siswa yang 

menjawab benar (Mp) 
33.5 37.46667 40.6667 33.6 33.83333 33.5 37.2353 36.125 36.4286 35.1875 

Rata-rata skor total (Mt) 31.77273 31.77273 31.7727 31.7727 31.77273 31.7727 31.7727 31.7727 31.7727 31.77273 

Standart Deviasi 12.16917 12.16917 12.1692 12.1692 12.16917 12.1692 12.1692 12.1692 12.1692 12.16917 

Koefisien Point Biserial 0.448849 0.684934 0.44756 0.47483 0.359203 0.44885 0.8277 0.58404 0.50612 0.458232 

R table 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 0.423 

Status Butir Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid 

 

T
ar

af
 K

es
u

k
ar

an
 

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jumlah jawaban benar 20 15 6 20 18 20 17 16 14 16 
Jumlah jawaban salah 2 7 16 2 4 2 5 6 8 6 

indeks Kesukaran 0.909 0.682 0.273 0.909 0.818 0.909 0.773 0.727 0.636 0.727 
Kategori tingkat 

kesukaran  
Mudah Sedang Sukar Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah 
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D
ay

a 
B

ed
a 

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proporsi menjawab benar klp atas 1.00 0.91 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 

Proporsi menjawab benar klp bawah 0.91 0.45 0.09 0.82 0.64 0.82 0.55 0.45 0.36 0.45 

Daya pembeda 0.09 0.45 0.36 0.18 0.36 0.18 0.45 0.55 0.55 0.55 

Status pembeda Jelek Baik Cukup Jelek Cukup Jelek Baik Baik Baik Baik 

 

R
el

ia
b

il
it

a
s 

np  21 15 6 20 18 20 17 16 14 16 

P 0.875 0.625 0.25 

0.83333

3 0.75 

0.83333

3 

0.70833

3 

0.66666

7 

0.58333

3 

0.66666

7 

Q 0.125 0.375 0.75 

0.16666

7 0.25 

0.16666

7 

0.29166

7 

0.33333

3 

0.41666

7 

0.33333

3 

Pq 

0.10937

5 

0.23437

5 0.1875 

0.13888

9 0.1875 

0.13888

9 

0.20659

7 

0.22222

2 

0.24305

6 

0.22222

2 

∑pq 

10.8819

4 

10.7725

7 

10.5381

9 

10.3506

9 

10.2118

1 

10.0243

1 

9.88541

7 

9.67881

9 

9.45659

7 

9.21354

2 

x^2 

3062.36

4          

St^2 

139.198

3          

r hitung 

0.96572

1          

r table 0.423          

satatus  reliabel sangat tinggi        

mean skor 

total 31.72          
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

0.23 0.59 0.82 0.32 0.50 0.50 0.18 0.68 0.73 0.77 0.77 0.64 0.55 0.59 0.68 

0.43 0.50 0.39 0.48 0.51 0.51 0.39 0.48 0.46 0.43 0.43 0.49 0.51 0.50 0.48 
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0.23 0.59 0.82 0.32 0.50 0.50 0.18 0.68 0.73 0.77 0.77 0.64 0.55 0.59 0.68 

0.77 0.41 0.18 0.68 0.50 0.50 0.82 0.32 0.27 0.23 0.23 0.36 0.45 0.41 0.32 

31.00 36.69 34.94 35.14 37.18 37.45 
45.2

5 
35.6

7 
35.81 37.00 35.88 39.43 39.42 36.38 35.73 

31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 
31.7

7 
31.7

7 
31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 

12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 
12.1

7 
12.1

7 
12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 

-0.03 0.49 0.55 0.19 0.44 0.47 0.52 0.47 0.54 0.79 0.62 0.83 0.69 0.46 0.48 

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Invalid Valid Valid 
Invali

d 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5 13 18 7 11 11 4 15 16 17 17 14 12 13 15 

17 9 4 15 11 11 18 7 6 5 5 8 10 9 7 

0.227 0.591 0.818 0.318 0.500 0.500 0.182 0.682 0.727 0.773 0.773 0.636 0.545 0.591 0.682 

Sukar Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0.27 0.73 1.00 0.45 0.73 0.64 0.36 0.82 0.82 1.00 1.00 1.00 0.82 0.73 0.82 

0.18 0.45 0.64 0.18 0.18 0.36 0.00 0.55 0.64 0.55 0.55 0.27 0.27 0.36 0.55 

0.09 0.27 0.36 0.27 0.55 0.27 0.36 0.27 0.18 0.45 0.45 0.73 0.55 0.36 0.27 

Jelek Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Jelek Baik Baik 
Baik 

sekali Baik Cukup Cukup 
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5 13 18 7 10 11 4 15 16 17 17 14 12 12 15 

0.208 0.542 0.750 0.292 0.417 0.458 0.167 0.625 0.667 0.708 0.708 0.583 0.5 0.5 0.63 

0.792 0.458 0.250 0.708 0.583 0.542 0.833 0.375 0.333 0.292 0.292 0.417 0.5 0.5 0.38 

0.165 0.248 0.188 0.207 0.243 0.248 0.139 0.234 0.222 0.207 0.207 0.243 0.25 0.25 0.23 

8.991 8.826 8.578 8.391 8.184 7.941 7.693 7.554 7.319 7.097 6.891 6.684 6.441 6.191 5.94 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

0.45 0.73 0.50 0.82 0.77 0.68 0.68 0.82 0.73 0.68 0.68 0.55 0.55 0.36 0.41 

0.51 0.46 0.51 0.39 0.43 0.48 0.48 0.39 0.46 0.48 0.48 0.51 0.51 0.49 0.50 

0.45 0.73 0.50 0.82 0.77 0.68 0.68 0.82 0.73 0.68 0.68 0.55 0.55 0.36 0.41 

0.55 0.27 0.50 0.18 0.23 0.32 0.32 0.18 0.27 0.32 0.32 0.45 0.45 0.64 0.59 

40.70 35.75 37.45 36.06 36.24 34.67 36.00 36.06 37.25 35.07 37.47 33.67 37.83 32.63 36.33 

31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 

12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 

0.67 0.53 0.47 0.75 0.68 0.35 0.51 0.75 0.74 0.40 0.68 0.17 0.55 0.05 0.31 

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid Invalid Valid Invalid Valid Invalid Invalid 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 16 11 18 17 15 15 18 16 15 15 12 12 8 9 

12 6 11 4 5 7 7 4 6 7 7 10 10 14 13 

0.455 0.727 0.500 0.818 0.773 0.682 0.682 0.818 0.727 0.682 0.682 0.545 0.545 0.364 0.409 

Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

0.73 0.91 0.64 1.00 1.00 0.73 0.82 1.00 1.00 0.82 0.91 0.64 0.82 0.27 0.45 

0.18 0.55 0.36 0.64 0.55 0.64 0.55 0.64 0.45 0.55 0.45 0.45 0.27 0.45 0.36 
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0.55 0.36 0.27 0.36 0.45 0.09 0.27 0.36 0.55 0.27 0.45 0.18 0.55 -0.18 0.09 

Baik Cukup Cukup Cukup Baik Jelek Cukup Cukup Baik Cukup Baik Jelek Baik Dibuang Jelek 

 

10 16 11 18 17 15 15 18 16 15 15 12 12 8 9 
0.42 0.67 0.46 0.75 0.71 0.63 0.63 0.75 0.67 0.63 0.63 0.50 0.50 0.33 0.38 

0.58 0.33 0.54 0.25 0.29 0.38 0.38 0.25 0.33 0.38 0.38 0.50 0.50 0.67 0.63 
0.24 0.22 0.25 0.19 0.21 0.23 0.23 0.19 0.22 0.23 0.23 0.25 0.25 0.22 0.23 

5.71 5.46 5.24 4.99 4.81 4.60 4.36 4.13 3.94 3.72 3.49 3.25 3.00 2.75 2.53 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

0.77 0.73 0.50 0.77 0.68 0.59 0.55 0.82 0.59 0.45 

0.43 0.46 0.51 0.43 0.48 0.50 0.51 0.39 0.50 0.51 

0.77 0.73 0.50 0.77 0.68 0.59 0.55 0.82 0.59 0.45 

0.23 0.27 0.50 0.23 0.32 0.41 0.45 0.18 0.41 0.55 

35.82 36.38 37.55 36.82 38.60 37.85 38.25 34.61 34.77 38.80 

31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 

12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 

0.61 0.62 0.47 0.77 0.82 0.60 0.58 0.49 0.30 0.53 

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid 

 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

17 16 11 17 15 13 12 18 13 10 

5 6 11 5 7 9 10 4 9 12 

0.773 0.727 0.500 0.773 0.682 0.591 0.545 0.818 0.591 0.455 
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Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang 

  

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
0.91 1.00 0.73 1.00 0.91 0.82 0.91 1.00 0.64 0.73 
0.64 0.45 0.27 0.55 0.45 0.36 0.18 0.64 0.55 0.18 
0.27 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.73 0.36 0.09 0.55 

Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik sekali Cukup Jelek Baik 

 

17 16 11 17 15 13 12 18 13 10 
0.71 0.67 0.46 0.71 0.63 0.54 0.50 0.75 0.54 0.42 
0.29 0.33 0.54 0.29 0.38 0.46 0.50 0.25 0.46 0.58 

0.21 0.22 0.25 0.21 0.23 0.25 0.25 0.19 0.25 0.24 
2.30 2.09 1.87 1.62 1.41 1.18 0.93 0.68 0.49 0.24 
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Lampiran 3.10 

Kisi-kisi Soal Pretest dan Posttest 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, Kegiatan Ekonomi, 

dan Kemajuan Teknologi di lingkungan kab/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

Tabel 3.27 Kisi-kisi Soal Pretest dan Posttest 

No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal 

1. Mengidentifikasi 

permasalahan sosial yang 

terdapat di lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 1 

2 

3 

4 

2. Mendefinisikan masalah sosial 

di lingkungan daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 6 

7 

3. Menyebutkan masalah 

kependudukan di lingkungan 

daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 8 

9 

5 

4. Mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi persebaran 

penduduk Indonesia. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C3 10 

 

5. Menjelaskan pengertian 

migrasi penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 
11 

6. Menjelaskan faktor pendorong 

migrasi penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 
12 

13 

7. Menjelaskan faktor penarik 

migrasi penduduk. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 14 

15 

16 
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No. Indikator Bentuk 

Soal 

Teknik 

Penilaian 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal 

8. 
Menyebutkan jenis dari 

migrasi internal. 

Pilihan 

Ganda 
Tes C1 

17 

19 

9. Menyebutkan jenis migrasi 

eksternal. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 18 

20 

10. Mencotohkan masalah sosial 

di lingkungan setempat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 21 

22 

23 

11. Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan 

permasalahan sosial. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C4 24 

25 

39 

40 

12. Menyebutkan dampak dari 

pencemaran udara. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 26 

27 

29 

13. Menjelaskan dampak 

permasalahan sosial yang 

terdapat di daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 28 

30 

14. Mengidentifikasi cara 

mengatasi masalah sosial yang 

terdapat di daerah. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C1 31 

32 

15. Menjelaskan cara men-cegah 

kebakaran di lingkungan 

masyara-kat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 33 

34 

35 

16. Menjelaskan cara meng-hemat 

energi di lingkungan masyara-

kat. 

Pilihan 

Ganda 

Tes C2 36 

38 
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Lampiran 3.11 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal Sumber Daya Alam, 

Kegiatan Ekonomi, dan Kemajuan Teknologi di 

lingkungan kab/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya. 

Pokok Bahasan : Masalah Sosial 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai pilihan jawaban 

yang paling tepat! 

1. Di Desa Bratawali pada Kamis malam telah terjadi pencurian. Pencuri 

mencuri TV milik Pak Ali saat semua warga tidur. Kejadian tersebut dapat 

diketahui saat Ali hendak menonton TV, namun TV telah hilang dari 

tempatnya. Berita pencurian TV milik Pak Ali tersebar ke warga 

masyarakat. Warga Masyarakat menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, 

terdapat masalah sosial tentang…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 

2. Banyak pemukiman kumuh di Jakarta. Pemukiman kumuh merupakan 

tempat tinggal warga tidak layak untuk ditempati. Sebagian warganya 

mempunyai profesi pengemis dan pemulung. Masalah sosial yang tepat 

untuk paragraf di atas adalah…. 

a. Pencurian  

b. Kemiskinan 

c. Pencemaran 

d. Kebakaran 
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3. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah 

sosial dalam hal…. 

a. Rendahnya mutu penduduk 

b. Kualitas pendidikan 

c. Pencurian dan perampokan 

d. Migrasi penduduk 

4. Banyaknya asap yang ditimbulkan oleh kendaraan dan pabrik dapat menjadi 

masalah sosial dalam bidang…. 

a. Migrasi sosial 

b. Kualitas penduduk 

c. Persebaran penduduk 

d. Pencemaran udara 

5. Kekurangan tenaga ahli di Indonesia menunjukan rendahnya …. 

a. Angka kelahiran 

b. Angka kematian 

c. Kualitas penduduk 

d. Persebaran penduduk 

6. Pengertian dari masalah sosial adalah…. 

a. Kejadian yang dialami pribadi 

b. Kejadian yang pengaruhnya dirasakan semua warga 

c. Kejadian untuk golongan 

d. Kejadian untuk ditutupi 

7. Masalah yang yang harus diselesaikan dengan cepat karena meresahkan 

warga, disebut dengan….. 

a. Masalah sosial 

b. Masalah pribadi 

c. Migrasi sosial 

d. Remigrasi 

8. Salah satu masalah kependudukan yang dialami Indonesia adalah…. 

a. Banyaknya pencurian 

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
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c. Angka kelahiran statis 

d. Banyak pembunuhan 

9. Penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah…. 

a. Kualitas pendidikan 

b. Jumlah lapangan kerja 

c. Angka kelahiran selalu tinggi 

d. Angka kematian selalu tinggi 

10. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk 

adalah…. 

a. Kesuburan tanah wilayah 

b. Pembangunan industri yang terpusat di Jawa 

c. Tingginya pendapatan perkapita 

d. Sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertentu 

11. Arti dari migrasi penduduk adalah…. 

a. Perpindahan penduduk dari desa ke kota 

b. Perpindahan penduduk dari tempat satu ke yang lain 

c. Kembalinya penduduk ke tepat asal 

d. Perpindahan negara penduduk 

12.  Berikut merupakan faktor pendorong migrasi penduduk adalah 

a. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal 

b. Semakin bertambahnya sumber kehidupan di tempat asal 

c. Ada peluang perpolitikan pada daerah 

d. Ada harapan untuk kehidupan yang lebih layak 

13. Yang bukan merupakan faktor pendorong migrasi penduduk adalah… 

a. Terjadinya bencana alam 

b. Ada tekanan politik dan agama 

c. Ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. 

d. Menyempitnya lapangan pekerjaan  

14. Faktor migrasi penduduk dari desa ke kota adalah…. 

a. Sempitnya lapangan pekerjaan 

b. Adanya aktivitas di kota besar dan hiburan 
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c. Sumber kehidupan di desa berkurang 

d. Ada tekanan politik di daerah asal 

15.  Faktor penarik seseorang untuk melakukan migrasi penduduk adalah…. 

a. Ingin mendapatkan sawah baru 

b. Terjadinya kemarau panjang di desa 

c. Ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik 

d. Adanya kerabat yang ada di kota 

16. Yang bukan termasuk faktor penarik migrasi penduduk adalah… 

a. Adanya harapan hidup lebih baik 

b. Adanya pendidikan lebih baik 

c. Adanya fasilitas kesehatan yang berkualitas 

d. Adanya permasalahan politik 

17. Contoh dari migrasi internal adalah…. 

a. Repatriasi 

b. Imigrasi 

c. Urbanisasi 

d. Remisasi 

18. Migrasi eksternal terbagi menjadi …… jenis. 

a. 2 

b. 6 

c. 8 

d. 4 

19. Migrasi Internal terbagi menjadi……jenis. 

a. 6  

b. 5 

c. 4 

d. 3 

20. Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain disebut…. 

a. Migrasi 

b. Imigrasi 

c. Evakuasi 
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d. Remigrasi  

21. Di desa Sidomulyo sering terjadi kebanjiran. Hujan yang mengguyur desa 

tersebut membuat air sungai meluap karena saluran tersumbat yang sampah. 

Hal ini membuat desa Sidomulyo selalu terkena banjir. Berdasarkan uraian 

di atas, masalah sosial yang dialami desa Sidomulyo adalah…..  

a. Energi  

b. Sampah 

c. Penduduk  

d. Kebakaran 

22. Masalah sosial yang timbul akibat terjadi pertemuan pendek arus listrik 

(konsleting) adalah….  

a. Sampah  

b. Banjir  

c. Kebakaran 

d. Pencemaran  

23. Berikut ini adalah dampak negative yang disebabkan oleh sampah adalah... 

a. Gempa Bumi 

b. Tsunami 

c. Longsor 

d. Banjir 

24. Banyak sampah plastik dan botol berserakan di jalan. Sampah tersebut 

dibuang di TPA. Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, maka yang 

kita lakukan pada sampah tersebut adalah…..   

a. Membuang sampah di sungai 

b. Membakar 

c. Melakukan daur ulang 

d. Membiarkannya 

25. Di Desa Kaligede pada Sabtu malam telah terjadi pencurian. Pencuri 

mencuri motor milik Pak Idam saat keluarga Pak Idam ke Luar Kota. 

Kejadian tersebut dapat diketahui saat keluarga Pak Idam pulang. Berita 

pencurian tersebut tersebar ke warga masyarakat. Warga Masyarakat 
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menjadi resah. Berdasarkan cerita di atas, cara yang tepat mengatasi 

masalah tersebut adalah… 

a. Mengadakan kerja bakti 

b. Mengadakan siskampling 

c. Mengadakan arisan PKK 

d. Pergi ke rumah dukun 

26. Berikut ini beberapa contoh yang menyebabkan pencemaran udara, 

kecuali... 

a. Membuang sampah sembarangan   

b. Asap pabrik 

c. Pembakaran hutan 

d. Asap kendaraan 

27. Cara untuk mengatasi pencemaran udara... 

a. Selalu menggunakan kendaraan pribadi 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

c. Menananam pohon 

d. Menggunakan masker setiap keluar rumah 

28. Jika pertumbuhan penduduk semakin tinggi namun pekerjaan semakin 

sedikit, maka akan menimbulkan dampak…. 

a. Banyak pengangguran 

b. Banyaknya kematian 

c. Banyak lapangan kerja 

d. Banyak pencemaran 

29. Asap pabrik dapat menyebabkan dapat menyebabkan.... 

a. Banjir 

b. Pencemaran udara  

c. Pencemaran air 

d. Kekeringan 

30. Jika air limbah rumah tangga mengalir ke sungai, maka akan berdampak….. 

a. Ikan semakin berkembang 

b. Tanaman semakin segar 
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c. Ikan banyak yang mati 

d. Sungai menjadi landai 

31. Cara mengatasi permasalahan udara pada kendaraan bermotor adalah… 

a. Membeli kendaraan baru 

b. Membuat jalan prbadi 

c. Membuang kendaraan bermotor 

d. Mefilter asap kendaraan bermotor 

32. Sampah merupakan masalah sosial di negara Indonesia, sampah yang 

menumpuk membuat warga terganggu. Hal yang dapat mengatasi masalah 

di atas adalah…. 

a. Membiarkan sampah  

b. Membuang sampah di sungai 

c. Mendaur ulang sampah 

d. Mengubur sampah 

33. Kebakaran sering kali terjadi di pemukiman setempat, hal tersebut 

disebabkan oleh... 

a. Hubungan arus pendek listrik 

b. Memasak makanan 

c. Membakar sampah di halaman 

d. Membiarkan tv menyala 

34. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah kebakaran lingkungan, 

kecuali.... 

a. Merawat kompor supaya layak di pakai 

b. Merawat jaringan listrik 

c. Berhati-hati saat menggunakan lilin dan korek api 

d. Membiarkan kompor tetap menyala 

35. Dampak yang di sebabkan oleh pembakaran hutan antara lain, kecuali....  

a. Menggangu kesehatan 

b. Mengganggu lalu lintas 

c. Semakin banyaknya jenis-jenis tumbuhan 

d. Kawasan hutan semakin berkurang 
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36. Berikut ini adalah termasuk jeni-jenis bahan bakar, kecuali... 

a. Minyak bumi 

b. Gas alam 

c. Batu bara 

d. Air 

37. Menjelang malam, penduduk desa Tingkir menghidupkan lampu untuk 

penerangan. Saat pagi hari, lampu dimatikan. Penggunaan air dan listrik 

digunakan secukupnya. Berdasarkan uraian di atas merupakan contoh dari 

cara….. 

a. Mencegah banjir 

b. Menghemat Energi 

c. Pemborosan Energi  

d. Mengatasi pencemaran 

38. Memanfaatkan sumber energi alternatif dapat berasal dari lingkungan, 

kecuali.... 

a. Tumbuhan 

b. Angin 

c. Batu bara 

d. Matahari  

39. Cara mengatasi pencurian yang sering terjadi di kota adalah adalah… 

a. Mengadakan Seminar 

b. Mengadakan Sosialisasi 

c. Mengadakan Siskampling 

d. Mengadakan kerajinan 

40. Mematikan kompor setelah memasak merupakan contoh mencegah 

terjadinya….. 

a. Kebakaran  

b. Pencemaran 

c. Kejahatan 

d. Pencemaran 
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Lampiran 3.12  

Daftar Nilai Gugus Drupadi 

 
Tabel 3.28 Daftar Nilai Gugus Drupadi 

 

 
No. 

Siswa 

Sukorejo 

1 

Sukorejo 

2 

Sukorejo 

3 

Sadeng 

3 

Kandri  

02 

1 41 30 50 20 63 

2 46 30 55 23 63 

3 52 30 55 24 63 

4 52 35 55 28 66 

5 60 40 55 37 66 

6 60 40 60 40 70 

7 60 40 60 40 73 

8 60 40 60 40 73 

9 60 40 60 40 76 

10 60 45 65 41 76 

11 63 45 65 43 76 

12 63 50 65 44 76 

13 63 50 65 44  

14 65 50 65 49  

15 65 50 70 50  

16 72 50 75 54  

17 73 50 75 56  

18 76 50 75 60  

19 77 50 75 63  

20 84 55 75 64  

21 85 55 80 66  

22 85 55 80 80  

23 87 60 82    

24 87 60 85    

25 89 64 85    

26 90 65 85    

27 91 65 90    

28 92 65      

29 94 65      

30   65      

31   65      

32   70      

33   70      

34   70      

35   70      

36   75      

37   80      

38   80      

39   80      

40   85      
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Lampiran 3.13 

 

Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tabel 3.29 Daftar Nilai Pretest  

No Kode 

Kelas 

Eksperimen No Kode Kelas Kontrol 

1 E-1 65 1 K-1 60 

2 E-3 73 2 K-2 50 

3 E-4 70 3 K-3 40 

4 E-5 80 4 K-4 80 

5 E-6 70 5 K-5 35 

6 E-7 55 6 K-6 68 

7 E-8 65 7 K-7 58 

8 E-9 73 8 K-8 70 

9 E-10 68 9 K-9 75 

10 E-11 75 10 K-10 73 

11 E-12 60 11 K-11 58 

12 E-13 73 12 K-12 73 

13 E-14 88 13 K-13 55 

14 E-15 65 14 K-14 60 

15 E-16 65 15 K-15 73 

16 E-17 78 16 K-16 68 

17 E-18 53 17 K-17 85 

18 E-19 60 18 K-18 58 

19 E-20 70 19 K-19 63 

20 E-21 68 20 K-20 40 

21 E-22 63 21 K-21 70 

22 E-23 55 22 K-23 58 

23 E-24 78 23 K-25 60 

24 E-25 78 24 K-26 58 

25 E-26 55 25 K-27 48 

26 E-27 33     

27 E-29 43     

Jumlah 1779   1536 

rata-rata 65.88888889   61.44 
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Lampiran 3.14 

 

Daftar Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tabel 3.30 Daftar Nilai Posttest  

No. Kode 
Kelas 

Eksperimen No. Kode Kelas Kontrol 

1 E-1 78 1 K-1 78 

2 E-3 70 2 K-2 58 

3 E-4 68 3 K-3 35 

4 E-5 78 4 K-4 83 

5 E-6 65 5 K-5 18 

6 E-7 55 6 K-6 43 

7 E-8 55 7 K-7 75 

8 E-9 78 8 K-8 83 

9 E-10 73 9 K-9 73 

10 E-11 73 10 K-10 83 

11 E-12 60 11 K-11 50 

12 E-13 80 12 K-12 80 

13 E-14 98 13 K-13 80 

14 E-15 75 14 K-14 70 

15 E-16 70 15 K-15 73 

16 E-17 78 16 K-16 93 

17 E-18 58 17 K-17 75 

18 E-19 83 18 K-18 65 

19 E-20 75 19 K-19 73 

20 E-21 75 20 K-20 45 

21 E-22 83 21 K-21 70 

22 E-23 78 22 K-23 70 

23 E-24 95 23 K-25 58 

24 E-25 93 24 K-26 63 

25 E-26 50 25 K-27 58 

26 E-27 35       

27 E-29 63       

jumlah 1942   1652 

rata-rata 71.93   66.08 
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Lampiran 4.1 

 

Hasil Uji Normalitas Pretest 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Pretest Eksperimen 

No Xi F fk xi-x Zi F(zi) S(zi) 

|F(zi)-

S(zi)| 

1 33 1 1 -32.8889 -2.7832 0.0027 0.0370 0.0343 

2 43 1 2 -22.8889 -1.9369 0.0264 0.0741 0.0477 

3 53 1 3 -12.8889 -1.0907 0.1377 0.1111 0.0266 

4 55 3 6 -10.8889 -0.9215 0.1784 0.2222 0.0438 

5 55   6 -10.8889 -0.9215 0.1784 0.2222 0.0438 

6 55   6 -10.8889 -0.9215 0.1784 0.2222 0.0438 

7 60 2 8 -5.8889 -0.4983 0.3091 0.2963 0.0128 

8 60   8 -5.8889 -0.4983 0.3091 0.2963 0.0128 

9 63 1 9 -2.8889 -0.2445 0.4034 0.3333 0.0701 

10 65 4 13 -0.8889 -0.0752 0.4700 0.4815 0.0115 

11 65   13 -0.8889 -0.0752 0.4700 0.4815 0.0115 

12 65   13 -0.8889 -0.0752 0.4700 0.4815 0.0115 

13 65   13 -0.8889 -0.0752 0.4700 0.4815 0.0115 

14 68 2 15 2.1111 0.1787 0.5709 0.5556 0.0153 

15 68   15 2.1111 0.1787 0.5709 0.5556 0.0153 

16 70 3 18 4.1111 0.3479 0.6360 0.6667 0.0306 

17 70   18 4.1111 0.3479 0.6360 0.6667 0.0306 

18 70   18 4.1111 0.3479 0.6360 0.6667 0.0306 

19 73 3 21 7.1111 0.6018 0.7263 0.7778 0.0514 

20 73   21 7.1111 0.6018 0.7263 0.7778 0.0514 

21 73   21 7.1111 0.6018 0.7263 0.7778 0.0514 

22 75 1 22 9.1111 0.7710 0.7797 0.8148 0.0352 

23 78 3 25 12.1111 1.0249 0.8473 0.9259 0.0786 

24 78   25 12.1111 1.0249 0.8473 0.9259 0.0786 

25 78   25 12.1111 1.0249 0.8473 0.9259 0.0786 

26 80 1 26 14.1111 1.1941 0.8838 0.9630 0.0792 

27 88 1 27 22.1111 1.8711 0.9693 1.0000 0.0307 

Mean 65.88889           Lo 0.0792 

SD 11.81698           Lt 0,161 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Pretest Kontrol 

No Xi F Fk xi-x zi F(zi) S(zi) 

|F(zi)-

S(zi)| 

1 35 1 1 -26.44 -2.1135 0.0173 0.0400 0.0227 

2 40 2 3 -21.44 -1.7138 0.0433 0.1200 0.0767 

3 40   3 -21.44 -1.7138 0.0433 0.1200 0.0767 

4 48 1 4 -13.44 -1.0743 0.1413 0.1600 0.0187 

5 50 1 5 -11.44 -0.9144 0.1802 0.2000 0.0198 

6 55 1 6 -6.44 -0.5148 0.3034 0.2400 0.0634 

7 58 5 11 -3.44 -0.2750 0.3917 0.4400 0.0483 

8 58   11 -3.44 -0.2750 0.3917 0.4400 0.0483 

9 58   11 -3.44 -0.2750 0.3917 0.4400 0.0483 

10 58   11 -3.44 -0.2750 0.3917 0.4400 0.0483 

11 58   11 -3.44 -0.2750 0.3917 0.4400 0.0483 

12 60 3 14 -1.44 -0.1151 0.4542 0.5600 0.1058 

13 60   14 -1.44 -0.1151 0.4542 0.5600 0.1058 

14 60   14 -1.44 -0.1151 0.4542 0.5600 0.1058 

15 63 1 15 1.56 0.1247 0.5496 0.6000 0.0504 

16 68 2 17 6.56 0.5244 0.7000 0.6800 0.0200 

17 68   17 6.56 0.5244 0.7000 0.6800 0.0200 

18 70 2 19 8.56 0.6842 0.7531 0.7600 0.0069 

19 70   19 8.56 0.6842 0.7531 0.7600 0.0069 

20 73 3 22 11.56 0.9240 0.8223 0.8800 0.0577 

21 73   22 11.56 0.9240 0.8223 0.8800 0.0577 

22 73   22 11.56 0.9240 0.8223 0.8800 0.0577 

23 75 1 23 13.56 1.0839 0.8608 0.9200 0.0592 

24 80 1 24 18.56 1.4836 0.9310 0.9600 0.0290 

25 85 1 25 23.56 1.8833 0.9702 1.0000 0.0298 

Mean 61.44           Lo 0.1058 

SD 12.51026           Lt 0,173 
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Lampiran 4.2 

 

Hasil Uji Kesamaan Dua Varians  

Tabel 4.14 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Pretest 

Sumber 

Variasi 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Jumlah 1779 1536 

n 27 25 

Mean 65,89 61,44 

Varians 139,64 156,51 

Standart deviasi 11,82 12,51 

Fhitung 1,12 

 

Berdasarkan rumus uji F diperoleh:               

                       

F = 
156.51 

= 1.12 
             

139.64              

                       

Pada a = 5% dengan:                  

dk pembilang = nb – 1  = 27 - 1 = 26           

dk penyebut = nk -1   = 25 - 1 = 24           

F (0.025)(26:24)  = 2.2464                 

                       

 
 
 

                      

                       

                       

                       

                       

  1.1208 2.2464                 

Gambar 4.10 Daerah homogen 
 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama 

 

 

  

Daerah penerimaan 
Ho 
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Lampiran 4.3 

 

Hasil Uji Normalitas Posttest 

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Posttest Eksperimen 

No xi f Fk xi-x zi F(zi) S(zi) 

|F(zi)-

S(zi)| 

1 35 1 1 -36.9259 -2.6402 0.0041 0.0370 0.0329 

2 50 1 2 -21.9259 -1.5677 0.0585 0.0741 0.0156 

3 55 2 4 -16.9259 -1.2102 0.1131 0.1481 0.0350 

4 55   4 -16.9259 -1.2102 0.1131 0.1481 0.0350 

5 58 1 5 -13.9259 -0.9957 0.1597 0.1852 0.0255 

6 60 1 6 -11.9259 -0.8527 0.1969 0.2222 0.0253 

7 63 1 7 -8.9259 -0.6382 0.2617 0.2593 0.0024 

8 65 1 8 -6.9259 -0.4952 0.3102 0.2963 0.0139 

9 68 1 9 -3.9259 -0.2807 0.3895 0.3333 0.0561 

10 70 2 11 -1.9259 -0.1377 0.4452 0.4074 0.0378 

11 70   11 -1.9259 -0.1377 0.4452 0.4074 0.0378 

12 73 2 13 1.0741 0.0768 0.5306 0.4815 0.0491 

13 73   13 1.0741 0.0768 0.5306 0.4815 0.0491 

14 75 3 16 3.0741 0.2198 0.5870 0.5926 0.0056 

15 75   16 3.0741 0.2198 0.5870 0.5926 0.0056 

16 75   16 3.0741 0.2198 0.5870 0.5926 0.0056 

17 78 5 21 6.0741 0.4343 0.6680 0.7778 0.1098 

18 78   21 6.0741 0.4343 0.6680 0.7778 0.1098 

19 78   21 6.0741 0.4343 0.6680 0.7778 0.1098 

20 78   21 6.0741 0.4343 0.6680 0.7778 0.1098 

21 78   21 6.0741 0.4343 0.6680 0.7778 0.1098 

22 80 1 22 8.0741 0.5773 0.7181 0.8148 0.0967 

23 83 2 24 11.0741 0.7918 0.7858 0.8889 0.1031 

24 83   24 11.0741 0.7918 0.7858 0.8889 0.1031 

25 93 1 25 21.0741 1.5068 0.9341 0.9259 0.0081 

26 95 1 26 23.0741 1.6498 0.9505 0.9630 0.0125 

27 98 1 27 26.0741 1.8643 0.9689 1.0000 0.0311 

Mean 71.92593           Lo 0.10981 

SD 13.98605           Lt 0,161 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Posttest Kontrol 

No xi f Fk xi-x zi F(zi) S(zi) 

|F(zi)-

S(zi)| 

1 18 1 1 -48.08 -2.7794 0.0027 0.0400 0.0373 

2 35 1 2 -31.08 -1.7967 0.0362 0.0800 0.0438 

3 43 1 3 -23.08 -1.3342 0.0911 0.1200 0.0289 

4 45 1 4 -21.08 -1.2186 0.1115 0.1600 0.0485 

5 50 1 5 -16.08 -0.9296 0.1763 0.2000 0.0237 

6 58 3 8 -8.08 -0.4671 0.3202 0.3200 0.0002 

7 58   8 -8.08 -0.4671 0.3202 0.3200 0.0002 

8 58   8 -8.08 -0.4671 0.3202 0.3200 0.0002 

9 63 1 9 -3.08 -0.1780 0.4293 0.3600 0.0693 

10 65 1 10 -1.08 -0.0624 0.4751 0.4000 0.0751 

11 70 3 13 3.92 0.2266 0.5896 0.5200 0.0696 

12 70   13 3.92 0.2266 0.5896 0.5200 0.0696 

13 70   13 3.92 0.2266 0.5896 0.5200 0.0696 

14 73 3 16 6.92 0.4000 0.6554 0.6400 0.0154 

15 73   16 6.92 0.4000 0.6554 0.6400 0.0154 

16 73   16 6.92 0.4000 0.6554 0.6400 0.0154 

17 75 2 18 8.92 0.5156 0.6969 0.7200 0.0231 

18 75   18 8.92 0.5156 0.6969 0.7200 0.0231 

19 78 1 19 11.92 0.6891 0.7546 0.7600 0.0054 

20 80 2 21 13.92 0.8047 0.7895 0.8400 0.0505 

21 80   21 13.92 0.8047 0.7895 0.8400 0.0505 

22 83 3 24 16.92 0.9781 0.8360 0.9600 0.1240 

23 83   24 16.92 0.9781 0.8360 0.9600 0.1240 

24 83   24 16.92 0.9781 0.8360 0.9600 0.1240 

25 93 1 25 26.92 1.5562 0.9402 1.0000 0.0598 

Mean 66.08           Lo 0.1240 

SD 17.29865           Lt 0,173 
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Lampiran 4.4 

Hasil Uji Kesamaan Dua Varians  

Tabel 4.17 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Posttest 

Sumber Variasi Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Jumlah 1942 1652 

N 27 25 

Mean 71,93 66,08 

Varians 195,610 229,243 

Standart deviasi 13,986 17,299 

Fhitung 1,52 

 

Berdasarkan rumus F diperoleh:      

         

              

         

F = 

299.24 

= 1.5298 

    

         

195.61     

         

              

         

Pada a = 5% dengan:         

         

dk pembilang = nb – 1  = 27 - 1 = 26  

         

dk penyebut = nk -1   = 25 - 1 = 24  

         

F (0.025)(26:24)  = 2.2464                 

                       

 
 
 

                      

                       

                       

                       

                       

  1.5298 2.2464                 

Gambar 4.11 Daerah homogen 

          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. 

 

  

Daerah penerimaan 
Ho 
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Lampiran 4.5 

 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

 

Hipotesis: 

Ho: 
 

Ha:  

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−𝑛2)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

   (Sugiono, 2012:138) 

Data diperoleh: 

Tabel 4.18 Data Hipotesis  

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 1942 1652 

N 27 25 

Mean 71,93 66,08 

Varians 195,610 299,243 

Standart Deviasi 13,986 17,299 

 

 
 

 

 

27 - 1 + 25 - 1 1 1

27 + 25 - 2 27 25

+

=

t =
71,93 66,08

13,986 17,299
+

=
5,85

363,64 415,2
0,03704 + 0,04

15,6 0,077

=
5,85

1,2

5,33672

50

=
5,85
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Pada a = 5% dengan dk = 27 + 25 -2 = 50 diperoleh t(0.95)(50) = 2,01. 

 

 
 

                  

                   

                   

                   

                   

                                    

  

-

2,01     2,01  5,34  
Gambar 4.12 Daerah penerimaan Ho 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan diantara kedua kelompok tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan 
Ho 
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Lampiran 4.6 

 

PERHITUNGAN UJI N-GAIN 

Uji N-Gain skor Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Tabel 4.19 Hasil Uji N-Gain 

Uji N gain Kontrol 
Sf 66,08 

Si 61,44 

<g> = 
Sf−Si

100−Sf
 Eksperimen 

Sf 71,93 

Si 65,89 

   

 
Kelas N-Gain Kategori 

Kelas Kontrol 0,12 Rendah 

Kelas Eksperimen 0,18 Rendah 
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Lampiran 4.7 

 

PENGAMATAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : SDN Sukorejo 01 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom aspek yang tampak! 

2. Berilah skor pada masing-masing indikator dengan kriteria sebagai berikut: 

SB  = Sangat baik diberi skor 5   

B  = Baik diberi skor 4   

C   = Cukup baik diberi skor 3 

TB  = Tidak baik diberi skor 2 

STB = Sangat tidak baik diberi skor 1 

Tabel 4.20 Hasil Pengamatan Model Pembelajaran Course Review Horay 

No. Indikator Jawaban Pertemuan 

ke- 

1 2 3 4 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai. 
B SB SB SB 

2.  Guru menyajikan materi. B B SB SB 

3. Memberi kesempatan peserta 

didik tanya jawab. 
B SB SB SB 

4. Untuk menguji pemahaman, 

peserta didik disuruh untuk 

membuat kotak 9/16/25 sesuai 

dengan kebutuhan dan setiap 

kotak diisi angka sesuai dengan 

selera masing-masing peserta 

didik.  

B 

 
B SB SB 

5. Guru membacakan soal secara 

acak dan peserta didik menulis 

jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru dan 

langsung didiskusikan, kalau 

benar (√) dan salah diisi tanda 

silang (x). 

B B B SB 

No. Indikator Jawaban Pertemuan ke- 
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1 2 3 4 

6. Siswa yang sudah mendapat 

tanda √ vertikal atau horisontal, 

atau diagonal harus 

menyanyikan yel-yel kelompok. 

B SB SB SB 

7.  Nilai peserta didik dihitung dari 

jawaban benar jumlah yel-yel 

yang diperoleh. 

B B B SB 

8. Penutup.  B B SB SB 

 

Berdasarkan data-data di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap indikator 

secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan aspek dalam indikator 

tersebut menunjukan bahwa model pembelajaran Course Review Horay dapat 

diterapkan dalam pembelajaran IPS.     

 

Semarang, 27 Mei 2016 

Observer, 

 

 

  
Ninik Efi Mulyani 

NIM. 1401412087 
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Lampiran 4.8 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

A. Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Sebelum pemberian perakuan (treatment) pada kelas eksperimen, peserta 

didik diberikan pretest tentang materi yang akan dipelajari. Materi yang akan 

dipelajari peserta didik adalah masalah sosial. Setelah melaksanakan pretest, 

peserta didik mlaksanakan pembelajaran tentang materi masalah sosial. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2016. Pembelajaran 

diawali dengan salam, doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan peserta didik 

untuk siap belajar. Guru melakukan apersepsi dengan meminta peserta didik untuk 

mengingat dan mengamati sampah yang dijumpai di sekitar rumah mereka. Guru 

menanyakan dengan keadaan sampah yang mengganggu masyarakat. Setelah 

menyampaikan apersepsi, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Setelah itu, guru memberikan 

motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti pembelajaran.  

Pada kegiatan inti pembelajaran, guru membentuk kelompok 4-5 peserta didik 

dan memberi kartu bernomor di dalam kotak kelompok. Peserta didik bersama guru 

melakukan tanya jawab tentang masalah yang dialami warga. Peserta didik 

menyimak guru menyampaiakan materi masalah sampah, kependudukan dan faktor 

yang mempengaruhinya yang didukung dengan media gambar. Peserta didik 

menanyakan hal yang belum dimengerti melalui media gambar sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Guru 

menambahkan jawaban dari pertanyaan dan memberikan penjelasan materi yang 

belum dipahami peserta didik. Kelompok mengerjakan LKPD sesuai tugas masing-

masing peserta didik. Setiap kelompok terlihat berlomba untuk menjadi kelompok 

yang tercepat dalam menyelesaikan LKPD. Setiap kelompok mempunyai interaksi 

berinteraksi dengan baik dengan berpikir kritis untuk menyelesaikan soal, 

membimbing anggota yang belum paham, dan menghargai pendapat anggota yang 
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berbeda jawaban. Kelompok yang sudah selesai dapat menyanyikan yel-yel dan 

mempresentasikannya.  

Setelah kelompok mengerjakan LKPD, guru membacakan beberapa kuis 

secara acak. Setiap kelompok harus fokus dengan nomor yang disebutkan oleh 

guru. Setelah setiap kuis dibacakan, setiap kelompok mencari kartu bernomor yang 

disebutkan guru dan mendiskusikan jawabannya dengan cepat. Diskusi ini 

memberikan ruang bagi peserta didik agar aktif dalam pembelajaran, berpikir kritis 

dalam menyelesaikan masalah dan menghargai pendapat teman kelompok. Selain 

itu, peserta didik dapat memunculkan ide-ide kreatif dengan mengungkap sudut 

pandang yang berbeda dan mengajarkannya kepada kelompok sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna. Kekompakan kelompok juga sangat terlihat 

dalam diskusi. Guru memastikan setiap anggota kelompok telah memahami tugas 

dan memberikan bimbingan kelompok. Setelah kelompok menemukan jawaban, 

kelompok dapat menunjukan jawaban terhadap guru. Bagi kelompok yang 

menjawab benar dapat menyanyikan yel-yelnya dengan kompak. Nilai peserta didik 

dihitung berdasarkan jawaban yang benar. Strategi ini digunakan guru untuk 

menciptakan susana belajar aktif, efektif dan menyenangkan. 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami peserta didik pada kegiatan penutup. Guru 

memberikan penguatan dan reward kepada peserta didik atas keaktifan mengikuti 

proses pembelajaran. Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi. Peserta didik 

bersama guru menyimpulkan hasil belajar. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Guru 

mengucapkan salam. 

Pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016, 

pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 dan pertemuan 

keempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 mempunyai struktur 

pembelajaran yang sama dengan pertemuan pertama. Hal yang membedakan 

pembelajaran pertemuan pertama dengan selanjutnya adalah materi dan media yang 

digunakan. Pada pertemuan kedua, guru masih menggunakan media gambar. 

Pertemuan ketiga guru menggunakan media proyektor untuk memutar video 
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pencemaran dan pertemuan keempat guru menggnakan media gambar. Pada 

pertemuan keempat juga guru melakukan posttest untuk mengukur hasil belajar 

setelah tratment pembelajaran pertemuan satu sampai empat. Hasil posttest akan 

digunakan peneliti untuk mengukur keefektifan model pembelajaran Course 

Review Horay.  

B. Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

Sebelum melangsungkan pembelajaran peserta didik kelas kontrol diberikan 

pretest tentang materi yang akan dipelajari, yaitu masalah sosial. Pretest pada kelas 

IV SDN Sukorejo 03 sebagai kelas kontrol dilaksanakan pada hari 06 Mei 2016. 

Selanjutnya peserta didik melaksanakan pembelajaran tentang materi masalah 

sosial selama empat kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 06 Mei 2016. Pembelajaran 

diawali dengan memberikan salam, doa, presensi, dan mengkondisikan peserta 

didik untuk siap belajar. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan keadaan 

sampah di masyarakat sekitar. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan tersebut, yaitu masalah sampah, masalah kependudukan dan faktor 

yang mempengaruhinya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat belajar.  

Pada kegiatan inti pembelajaran, guru menyimak penjelasan guru tentang 

permasalahan sosial. Peserta didik mendefinisikan masalah sosial di lingkungan 

daerah berdasarkan contoh yang diberikan guru. Peserta didik melakukan tanya 

jwab terhaap materi yang belum dimengarti. Peserta didik lain menanggapi untuk 

menggali pengetahuan. Guru memberi tambahan jabawan dan menjelaskan materi 

yang belum dimengerti peserta didik. Peserta didik membentuk kelompok dan 

mengerjakan LKPD yang dibagikan guru. Saat berkelompok, terlihat anak pandai 

yang lebih dominan dalam mengerjakan LKPD. Hanya dua kelompok yang 

melakukan diskusi yang menyuarakan pendapat anggota kelompoknya.  

Setelah berkelompok, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

menanyakan materi yang belum dipahami. Guru memberikan pujian atau penguatan 

kepada peserta didik atas keaktifannya dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Peserta didik mengerjakan evaluasi. Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
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pembelajaran dengan bimbingan guru. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutka. Guru 

mengucapkan salam.   

Pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016, 

pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2016 dan pertemuan 

keempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016 mempunyai struktur 

pembelajaran yang sama dengan pertemuan pertama. Hal yang membedakan 

pembelajaran pertemuan pertama dengan selanjutnya adalah materi dan media yang 

digunakan. Pada pertemuan kedua, guru masih menggunakan media gambar. 

Pertemuan ketiga guru menggunakan media proyektor untuk memutar video 

pencemaran dan pertemuan keempat guru menggnakan media gambar.  

Setalah pembelajaran selesai, peserta didik kemudian diberikan posttest 

dengan soal yang sama seperti pada saat pretest. Postest di kelas kontrol 

dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016 dan dilaksanakan setelah pembelajaran 

pertemuan keempat. 
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Lampiran 4.9 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

Pada tanggal 22 April 2016, peneliti melakukan wawancara terstruktur 

terhadap guru di SD Sukorejo 01 dan SD Sukorejo 03. Narasumber pertama berasal 

dari guru kelas IV SD Sukorejo 01 yang bernama Rini Puji Rahayu, S.Pd. 

Narasumber kedua berasal dari guru kelas IV SD Sukorejo 03 yang bernama Susi 

Retno Dyah Iriani, S.Pd. Wawancara ini dilakukan secara formal untuk mengetahui 

permasalahan di kelas IV. Berikut hasil wawancaranya. 

a. Hasil wawancara dengan Ibu Rini Puji Rahayu 

Pewawancara  : “Sudah berapa lama Ibu mengajar di SD Sukorejo 01?” 

Narasumber 1 : “Saya mengajar di SD Sukorejo 01 sejak tahun 2005-2016 

sehingga masa mengajar sampai saat ini berkisar 11 tahun. 

Pewawancara  : “Apa status kepegawaian Ibu guru?” 

Narasumber 1 : “Alhamdulillah, saya status kepegawaiannya PNS.” 

Pewawancara  : “Dari mana lulusan ibu guru?” 

Narasumber 1 : “Dahulu saya lulusan dari SPG, kemudian saya 

melanjutkan kuliah di jurusan SPB yang sekarang lebih 

dikenal dengan sebutan BK di Universitas Negeri Semarang. 

Setelah lulus kuliah, saya mengajar di daerah Kendal 1 tahun 

lalu pindah di SD Sukorejo 01 sampai sekarang.” 

Pewawancara  : “Berapa jumlah peserta didik di kelas IV?” 

Narasumber 1 : “Jumlah peserta didik kelas IV saat ini 29 peserta didik, 

namun pada akhir-akhir ini ada 2 peserta didik yang sering 

tidak berangkat sekolah tanpa surat izin atau keterangan. Hal 

ini dikarenakan dari pihak orang tua yang kurang 

memperhatikan anaknya. Sehingga anak tidak masuk 

sekolah telah dianggap biasa.” 

Pewawancara  : “Bagaimana proses pembelajaran IPS peserta didik di 

kelas?” 



222 

 

 

 

Narasumber 1 : “Pada saat pembelajaran, beberapa peserta didik cukup 

antusias dengan mapel IPS, namun hal itu tidak berlangsung 

lama. Sebagian besar peserta didik cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Keaktifan proses pembelajaran sangat minim 

sehingga pemahaman yang dicapai peserta didik juga 

kurang. Pada saat peserta didik mengantuk, sebagai 

motivator saya mengajak peserta didik menyanyi dan peserta 

didik antusias dengan bertepuk tangan. Peserta didik senang 

ketika pembelajaran sambil bernyanyi.” 

Pewawancara  : “Bagaimana nilai peserta didik dalam mata pelajaran IPS?” 

Narasumber 1 : “Beberapa peserta didik mendapatkan nilai yang mencapai 

KKM. Namun, sebagian besar dari peserta didik mempunyai 

nilai yang kurang dari KKM. Peserta didik yang tidak 

mencapai KKM diwajibkan mengikuti remidi. Selain itu, 

peserta didik juga mendaptkan tugas tambahan untuk 

menambah pemahamannya.” 

Pewawancara  : “Bagaimana sikap belajar peserta didik selama 

pembelajaran IPS?” 

Narasumber 1 : “Sebagian besar peserta didik mempunyai sikap yang tidak 

fokus terhadap pembelajaran IPS. Sebagian kecil peserta 

didik serius dengan pembelajaran IPS.”  

Pewawancara : “Adakah kendala selama pembelajaran berlangsung?” 

Narasumber 1 : “Peserta didik terkadang tidak memperhatikan penjelasan 

guru, ada yang bermain sendiri, dan bosan terhadap 

pembelajaran. Peserta didik juga kurang giat dalam 

mengulang pembelajaran IPS di rumah. Buku pegangan 

peserta didik pun masih kurang jumlahnya sehingga 

diwajibkan mencatat saat pembelajaran.” 

Pewawancara : “Apakah guru pernah menerapkan model pembelajaran 

Course Review Horay?” 
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Narasumber 1 : “Belum, model yang dipakai yaitu model pembelajaran 

langsung dengan ceramah dan diskusi.” 

b. Hasil wawancara dengan Ibu Susi Retno Dyah Iriani 

Pewawancara : “Sudah berapa lama Ibu mengajar di SD Sukorejo 03?” 

Narasumber 2 : “Saya mengajar di SD Sukorejo 03 selama 12 tahun, 

terhitung sejak tahun 2004-2016.” 

Pewawancara  : “Apa status kepegawaian Ibu guru?” 

Narasumber 2 : “Alhamdulillah, saya status kepegawaiannya masih 

honorer.” 

Pewawancara  : “Dari mana lulusan ibu guru?” 

Narasumber 2 : “Dahulu saya lulusan Pendidikan Sejarah dari Unnes, 

kemudian saya melanjutkan kuliah di jurusan PGSD di 

Universitas Terbuka.” 

Pewawancara  : “Berapa jumlah peserta didik di kelas IV?” 

Narasumber 2 : “Alhamdulillah, jumlah peserta didik kelas IV saat ini 27 

peserta didik, namun pada akhir-akhir ini ada 2 peserta didik 

yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Hal ini 

dikarenakan faktor dari orang tua yang kurang 

memperhatikan anaknya. Ada beberapa orang tua yang acuh 

tak acuh dengan anaknya.” 

Pewawancara  : “Bagaimana proses pembelajaran IPS peserta didik di 

kelas?” 

Narasumber 2 : “Pada saat pembelajaran, beberapa peserta didik cukup 

antusias dengan pembelajaran IPS. Sebagian besar peserta 

didik tidak mmperhatikan penjelasan guru dan cenderung 

pasif dalam pembelajaran. Sebagian kecil dari peserta didik 

sering tidak mengerjakan PR.” 

Pewawancara  : “Bagaimana nilai peserta didik dalam mata pelajaran IPS?” 

Narasumber 2 : “Beberapa peserta didik mendapatkan nilai yang mencapai 

KKM. Namun, sebagian besar dari peserta didik mempunyai 

nilai yang tidak mencapai KKM. Peserta didik yang tidak 
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mencapai KKM diwajibkan mengikuti remidi untuk 

memantapkan pemahamannya.” 

Pewawancara  : “Bagaimana sikap belajar peserta didik selama 

pembelajaran IPS?” 

Narasumber 2 : “Sebagian kecil peserta didik serius dengan pembelajaran 

IPS. Sebagian besar peserta didik mempunyai sikap yang 

tidak fokus dan kurang memperhatikan pembelajaran di 

kelas sehingga ada beberapa peserta didik yang tidak 

mengerjakan PR.” 

Pewawancara : “Adakah kendala selama pembelajaran berlangsung?” 

Narasumber 2 : “Peserta didik terkadang tidak memperhatikan penjelasan 

guru, ada yang bermain sendiri, dan rasa mengantuk saat 

pembelajaran berlangsung. Buku pegangan peserta didik pun 

masih masih terbatas dan hanya digunakan saat 

pembelajaran di kelas sehingga peserta didik tidak boleh 

membawanya pulang ke rumah.”  

Pewawancara : ”Apakah guru pernah menerapkan model pembelajaran 

Course Review Horay?” 

Narasumber 2 : “Belum, model yang dipakai yaitu model pembelajaran 

langsung dengan ceramah dan diskusi. Terkadang juga 

menggunakan metode hapalan dalam pembelajaran IPS.” 
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Lampiran 4.10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Guru melakukan apersepsi materi masalah sosial  

di kelas eksperimen dengan media video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi  

kepada peserta didik di kelas eksperimen. 

 

 Gambar 4.15 Guru memberi penjelasan materi kepada peserta didik 

di kelas eksperimen. 
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Gambar 4.16 Peserta didik melakukan diskusi dengan berpikir kritis  

dan kreatif sedangkan peneliti melakukan pengamatan model pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Kelompok melakukan bimbingan tim dan saling menghargai  

dalam berpendapat di kelas eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Guru melakukan pengecekan jawaban di kelas eksperimen.  
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Gambar 4.19 Kelompok menyanyikan yel-yel kelompok setelah  

menjawab pertanyaan dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Guru bersama peserta didik melaksanakan refleksi  

dan menutup pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Guru melakukan apersepsi di kelas kontrol  

dengan beberapa pertanyaan. 
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Gambar 4.22 Guru menyajikan materi masalah sosial di kelas kontrol. 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.23 Peserta didik melakukan diskusi kelompok masalah sosial  

di kelas kontrol. 

. 

   

 

 

 

  

 

 
Gambar 4.24 Guru menjelaskan materi yang belum dipahami 

peserta didik 
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Gambar 4.25. Guru menutup pembelajaran di kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26. Peneliti melakukan wawancara di SDN Sukorejo 01. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Peneliti melakukan wawancara di SDN Sukorejo 03. 
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Lampiran 4.11 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 

 

Tabel 4.21 Daftar Nama Kelas Eksperimen 

 

 

  

No. Nama Peserta Didik Kode 

1. Farida Miftaqul Isza E1 

2. Indra Danindra Prawisuma E2 

3. Davin Randika Putra  E3 

4. Ahmed Zaenal Ali E4 

5. Alifah Rizka Pratiwi E5 

6. Andhika Anung Dwi Hartoyo E6 

7. Angga Arum Prastyo E7 

8. Aprilia Wahyuningsih E8 

9. Bella Zahra Monica E9 

10. Dikya Nadiv As Sidiq E10 

11. Hendry Eka Saputra E11 

12. Inara Faridotu  Rohmah E12 

13. Ivan Randika Atmaja E13 

14. Manuela Sirly Fianta E14 

15. Muh. David Prasetyo E15 

16. Rangga Ferdiansyah E16 

17. Sabrina Nuha Rosyida E17 

18. Shaskia Dwi Kumala Sari E18 

19. Siti Aulya Madina E19 

20. Agnesya Nur Insani Fatwa E20 

21. Dwi Wahyu Ningsih E21 

22. Rizky Wahyu Pratama E22 

23. Andrian Ravalisti E23 

24. Destia Azahra Mahadewi E24 

25. Nasywa Widyaningrum R. E25 

26. Yuda Restu Pratama E26 

27. Septian Bima Saputra E27 

28. Iqbal Kuncoro Haryono E28 

29. Rifki Ardiran Firmansyah E29 
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Tabel 4.22 Daftar Nama Kelas Kontrol 

No. Nama Peserta Didik Kode  

1 Abdika Nur Alif K1 

2 Andreas Setiawan K2 

3 Andrian Yoga Pratama K3 

4 Anisa Rahma Dewi K4 

5 Arul Dwi Setiawan K5 

6 Candra Adi Pratama K6 

7 Chieka Renchalonis K7 

8 Dita Ayu Anggraeni K8 

9 Egi Aiden Latif .A K9 

10 Fajar Yusuf Firmansyah K10 

11 Fara Amelia Marsya K11 

12 Hafsoh Nailal Muna K12 

13 Hernanda Dwi Febrianto K13 

14 Husein Maarif Aslam K14 

15 Indah Dwi Novianti K15 

16 Innova Sahlu Riadina K16 

17 Ivo Rosa Hidayah K17 

18 Jodi Irawan K18 

19 Kumala Dewi Oktavia K19 

20 Muhammad As'ad Hasan K20 

21 Muhammad Nasrullah Adhim K21 

22 Nayua Octya Fitri .M K22 

23 Nazaqisa Ar Rosyid K23 

24 Nevio Ramadhan K24 

25 Revi Kaeza Agil Cita. F K25 

26 Shuhaib Abdur Rozaq K26 

27 Tyo Naufal Lutfi K27 
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Tabel 4.23 Daftar Nama Kelas Uji Coba 

No. Nama Peserta Didik Kode  

1 Akbar Jaya Darmawan A1 

2 Aliyah Rahma Magfiroh A2 

3 Angga Adit Prasetyo A3 

4 Ari Ahyaya Fitriyanto A4 

5 Arvendo Hendi Bagus 

Prasetya 
A5 

6 Arya Dwi Hartanto A6 

7 Bella Pungki Devianta A7 

8 Boy Anilex A8 

9 Devana Nur Aisah A9 

10 Dira Ilham Ramadhani A10 

11 Dwi Rahama Safitri A11 

12 Eva Zahra Aulia Indriyani A12 

13 Farid Maulana Prasetyangga A13 

14 Hana Cahyaningtias A14 

15 Muhammad Fahrizal A15 

16 Muhammad Ridwan A16 

17 Muhammad Syamsul Farid A17 

18 Naysilla Isthi Ningrum A18 

19 Ronal Ramadan Saputro A19 

20 Septian Soesilo Nugroho A20 

21 Syafaatul Syahro A21 

22 Dewi Widiyaningsih A22 
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Lampiran 4.12 

LEMBAR JAWAB PESERTA DIDIK 

 

1. Lembar Jawab Peserta Didik Kelas Uji Coba 
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2. Lembar Jawab Peserta Didik Kelas Eksperimen  
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3. Lembar Jawab Peserta Didik Kelas Kontrol 
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Lampiran 4.13 

SURAT PENELITIAN 
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