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ABSTRAK 

Firdiana, Anita Yulia, 2016. Pengaruh Metode Pembelajaran Course Review 

Horay (CRH) terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Kelas V di SDN 

Gugus Puspita Jepara. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

utama: Atip Nurharini, S.Pd., M.Pd. 305 halaman. 

 

Berdasarkan observasi awal di SDN 03 Kriyan, diketahui bahwa dalam 

pembelajaran guru menggunakan metode ceramah. Selain itu data dokumen 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang mencapai KKM (70) kurang dari 

50%. Metode ceramah merupakan metode yang berpusat pada guru sehingga 

pembelajaran yang ada hanya bersifat satu arah, siswa hanya dituntut untuk duduk 

diam mendengarkan dan mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru. Metode 

CRH dalam pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran karena 

siswa dalam metode ini melakukan kerjasama dalam kelompok dan melakukan kuis 

dengan bersaing dengan kelompok lain. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari penerapan metode CRH terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS di SDN gugus puspita Jepara. 

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Quasi-Exsperimental research dengan desain Nonequivalent Control Group 

Design. Variable terikat terdiri dari aktivitas dan hasil belajar siswa dan variable 

bebasnya adalah metode CRH. Teknik pengumpulan data hasil belajar 

menggunakan tes pilihan ganda dan aktivitas siswa menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa. Hasil data aktivitas siswa dibandingkan berdasarkan kriteria dan 

data hasil belajar dianalisis dengan uji gain dan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Course Review Horay 

berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Gugus Puspita pada mata pelajaran IPS. Aktivitas siswa kelas eksperimen 

mencapai karakteristik baik dan kelas kontrol hanya mencapai pada karakteristik 

cukup. Mean posttest kelompok eksperimen 64 dan mean posttest kelas kontrol 

51,73. Hal ini menunjukkan indeks gain <g> kelompok eksperimen sebesar 0,417 

(sedang) sedangkan  <g> kelompok kontrol sebesar 0,218(rendah). Hasil uji t 

menunjukkan nilai thitung (3,004) > ttabel (2,009) yang berarti bahwa metode CRH 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS, dan nilai Sig. (2tailed) < 0,05 yaitu 0,004. 

Simpulannya adalah bahwa (1) Metode pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) berpengaruh terhadap aktivitas belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus 

Puspita Jepara. (2) Metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS di kelas V SDN Gugus Puspita Jepara” dapat 

diterima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu 

pendidikan dan dapat menjadi salah satu alternatif metode yang dapat di gunakan 

dalam pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

 

Kata kunci: Aktivitas belajar, Hasil belajar, Course Review Horay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan suatu wahana dan sarana yang baik dalam upaya 

pembinaan Sumber Daya Manusia dan mempunyai nilai esensial yang tinggi dalam 

kehidupan. Pendidikan  merupakan kebutuhan utama sabagai bekal manusia di 

kehidupannya nanti, maka dari itu sudah selayaknya pendidikan mendapatkan 

perhatian, penanganan dan sebagai perioritas oleh pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan seluruh pelaku pendidikan. 

Pendidikan dalam Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.  

Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
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Suatu sistem pendidikan di bentuk agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai 

dengan rencana, untuk itu dibutuhkan suatu peraturan mengenai pendidikan itu 

sendiri yang di sebut kurikulum.  Kurikulum dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-undang 

tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-

isu sosial.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006 tentang 

standar isi bahwa melaui mata pelajaran IPS ini peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab,  dan cinta damai. Ilmu 

Pengetahuan Sosial  juga membekali pesrta didik  untuk mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan pada masyarakat yang sering berkembang 

secara tidak terduga dan dalam waktu yang cepat sehingga dapat menimbulkan 

masalah. Dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan yang 

berat karena kehidupan masyarakat global mengalami perubahan setiap saat.  

Mata pelajaran IPS dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 merupakan 

muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

Bahan kajian ilmu pendidikan sosial antara lain, ilmu bumi; sejarah; ekonomi; 

kesehatan dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 

masyarakat (Sapriya, 2015: 45). 
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Menurut Ahmad (2014: 9) IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan 

humaniora. Yang menjadi kajian ialah tentang hubungan antar manusia dengan latar 

telaahnya yaitu kehidupan nyata manusia. Kajian IPS lebih ditekankan pada 

masalah-masalah atau gejala sosial budaya yang terdapat di masyarakat dan 

lingkungan, pada masa lampau dan masa sekarang dalam rangka mengantisipasi 

perubahan sosial budaya beserta dampaknya terhadap kelangsungan hidup 

manusia. 

Tujuan dari pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah: (1) Mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) 

Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,  rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) Memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.  Sedangkan ruang lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut 1) manusia, tempat, dan 

lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial dan budaya, 

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2006:175). 

Permasalahan dalam mencapai tujuan IPS terdapat pada strategi pembelajaran 

yang digunakan. Ini dikarenakan adanya pemahaman yang salah bahwa 

pembelajaran IPS adalah pembelajaran hafalan, sehingga aktivitas guru lebih 

dominan terhadap siswa selama pembelajaran, dimana guru sibuk mengajarkan 

materi dan siswa hanya dituntut untuk menyimak buku yang mereka miliki. Sarana 
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pembelajaran merupakan permasalahan lainnya, karena guru dalam pembelajaran 

belum memanfaatkan media gambar ataupun lainnya dalam pebelajaran. 

Permasalahan ini mengakibatkan siswa kurang aktif, bahkan cenderung diam dan 

mudah bosan dalam pembelajaran (Depdiknas, 2007). 

Berdasarkan data dokumen yang peneliti dapatkan dari SDN 01 Kriyan dan 

SDN 03 Kriyan , hasil belajar siswa mata pelajaran IPS di kelas V SDN 01 Kriyan 

maupun di kelas V SDN 03 Kriyan belum mencapai standar KKM (70) dengan 

ketuntas klasikal <50% siswa. Data nilai Ulangan Akhir Semerter 1 kelas V SDN 

01 Kriyan hanya terdapat 11,53% (3 siswa) yang mendapat nilai ≥ 70 dan sebanyak 

88,46% (23 siswa) mendapatkan nilai di bawah KKM. Sedangkan nilai kelas V 

SDN 03, siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau ≥70 ada sebanyak 20% (5 siswa) 

dan 80% (20 siswa) mendapatkan nilai di bawah KKM. 

Ketuntasan belajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya guru 

kurang menguasai materi, guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi yaitu 

belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Penggunaan media 

pembelajaran yang kurang maksimal juga mempengaruhi tingkat ketuntasan belajar 

siswa.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SDN 01 Kriyan dan SDN 03 

Kriyan, selama ini guru dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah 

tanpa variasi dalam menyampaikan materi ajar, keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran masih kurang. Siswa dituntut untuk duduk diam dan mencatat apa 

yang disampaikan oleh guru, sehingga interaksi yang terjalin antara guru dan siswa 

kurang terjalin dan siswa menjadi cepat bosan. Guru masih menjadi pusat dalam 
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seluruh kegiatan pembelajaran. Selain itu guru belum memberikan kesempatan 

siswa untuk berpikir secara berkelompok, sehingga mengakibatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dan kerja sama antar siswa menjadi kurang.  

Padahal pada hakikatnya siswa tidak hanya belajar dari guru saja, namun juga 

belajar dari teman sebaya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2010: 2). 

Siswa dalam belajar hendaknya diberikan ruang gerak untuk dapat belajar secara 

aktif sehingga siswa yang belum faham dari penjelasan yang didapatkan dari guru 

dapat menemukan sendiri dan memahami sendiri konsep konsep yang ada dengan 

baik yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran di mana siswa 

bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar (Huda, 

2015: 32). Suprijono (2015:47) mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah pendekatan atau strategi untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar 

bekerja sama selama proses pembelajaran dalam kelompok kecil untuk 

memaksimalkan hasil pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

varian metode. Diantaranya yaitu jigsaw, TPS (Think Pair Share), Make a match, 

Listening Team, Talking Stick, Examples Non Examples. CRH (Course Review 

Horey), dll. 

Pada pembelajaran IPS materi mempertahankan kemerdekaan, peneliti 

menerapkan metode pembelajaran CRH. Karena dengan menggunakan metode ini 

siswa akan diberikan kesempatan untuk belajar dan bekerjasama secara kelompok, 
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selain itu dengan metode ini akan menciptakan suasana pembelajaran menjadi 

meriah dan menyenangkan. Siswa di tuntut untuk dapat bekerjasama dalam 

menentukan strategi dan menjawab persoalan dengan cepat dan tepat agar 

kelompok dapat memenangkan kompetisi. Dengan ini maka siswa akan lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan tidak cepat merasa bosan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Implementasi metode Course Review Horay (CRH) adalah dengan membentuk 

kelompok kecil yang anggotanya sekurang-kurangnya ada 4 siswa. Mekanismenya 

guru menyampaikan dan menyajikan materi yang ada, dan siswa secara kelompok 

akan di uji pemahamannya terhadap materi yang telah disampaikan, dengan cara 

siswa secara berkelompok diminta membuat satu kotak besar dan dibagi menjadi 9 

buah kotak kecil dan setiap kotak diisi angka nomor soal yang diinginkan. 

Kemudian siswa menuliskan jawaban soal pada kotak-kotak yang telah mereka 

tentukan. Siswa bersama dengan  guru mendiskusikan jawaban yang benar dari 

soal-soal yang ada. Setiap soal yang benar, siswa memberi tanda chech list (√). 

Kelompok yang sudah mendapatkan tanda (√) secara vertikal, horisontal atau 

diagonal harus berteriak horay.  

Penelitian metode Course Review Horay dalam penelitian ini berdasarkan 

penelitian eksperimen oleh Meidian Kusumahati (2014) yang berjudul “Keefektifan 

Model Course Review Horay Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPS”. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa rata-rata skor hasil belajar IPS dengan model 

pembelajaran CRH sebesar 81,25. Sedangkan rata-rata hasil belejar IPS dengan 

model pembelajaran konvensional sebesar 68,55. Berdasarkan data tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa hasil belajar menggunakan metode pembelajaran CRH lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Selain itu terdapat beberapa 

faktor penyebab keberhasilan model CRH ini, diantaranya ketertarikan peserta 

didik untuk belajar meningkat, pembelajaran menjadi tidak membosankan, 

pembelajaran CRH membuat peserta didik lebih semangat dan adanya motivasi 

antar peserta didik. 

Penelitian oleh Rasyidin, dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Model Course 

Review Horay Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS di Kelas IV” 

menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar 

IPS antara siswa yang diajarkan menggunakan metode Course Review Horay 

dengan siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji-t data post-test siswa sebesar thitung > ttabel 

atau 3,197 > 2,054. Selain itu model CRH dapat membuat siswa selama proses 

pembelajaran menjadi lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. 

Dari latar belakang tersebut, hal-hal yang dapat teridentifikasi dari data yang 

diperoleh di kelas V SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan adalah: (1) Metode 

pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah metode konvensional yaitu 

ceramah. Dengan metode tersebut hasil belajar siswa rata-rata belum mencapai 

KKM dengan ketuntasan klasikal <50% siswa. (2) Media pembelajaran belum 

dimanfaatkan dengan baik oleh guru sehingga proses pembelajaran cenderung 

membosankan dan banyak siwa yang sibuk sendiri atau bahkan mengganggu 

temannya. (3) Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih kurang, guru belum 

mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk berperan aktif dalam 
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pembelajaran. (4) Data dokumen hasil belajar IPS kelas V SDN 01 Kriyan hanya 

terdapat 3 siswa (11,53%) yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 70 dan 

sisanya 23 siswa (88,46%) nilainya berada dibawah KKM. Sedangkan data di SDN 

03 Kriyan, ada 5 siswa (20%) yang mendapatkan nilai diatas KKM dan 20 siswa 

(80%) mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Penelitian ini membatasi masalah pada penggunaan metode pembelajaran 

Course Review Horay yang dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah 

terhadap hasil belajar IPS di kelas V Gugus Puspita. 

Berdasarkan uraian yang ada, urgensi IPS dalam materi Menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan sangat penting untuk 

dipelajari. Dengan adanya referensi jurnal Course Review Horay, peneliti mencoba 

mengimplementasikan metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) dalam 

penelitian eksperiment dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Course 

Review Horay (CRH) terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS kelas V di SDN 

Gugus Puspita Jepara”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS kelas V di SDN Gugus Puspita? 

2. Apakah metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar IPS kelas V di SDN Gugus Puspita? 
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3. Bagaimanakah uji pengaruh metode pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS kelas V di SDN Gugus 

Puspita? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) terhadap hasil belajar IPS kelas V SDN Gugus Puspita. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Course Review Horey 

(CRH) terhadap aktivitas belajar IPS kelas V SDN Gugus Puspita. 

3. Untuk megetahui hasil uji pengaruh metode pembelajaran Course Review 

Horey (CRH) terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS kelas V di SDN Gugus 

Puspita. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini, terdapat manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan di sekolah dasar dan menambah 

kajian ilmu pengetahuan dan menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya khususnya yang berkaitan tentang penerapan metode pembelajaran 

yang tepat digunakan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan pengalaman bagi peneliti 

khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang menerapkan metode 

pembelajaran Course Review Horey (CRH) dalam pembelajaran 

b. Bagi Guru 

Penerapan metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) diharapkan 

dapat menambah pengetahuan guru mengenai bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode CRH, dan dapat menjadi alternatif bagi guru dalam 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menarik, aktif dan menyenangkan dan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Dengan penerapan metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) dapat 

meningkatkan kerjasama antar siswa, ketrampilan sosial, kemampuan berpikir 

secara kritis, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran IPS sehingga selama pembelajaran berlangsung siswa dapat lebih 

aktif dalam belajar dan  hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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d. Bagi Sekolah 

Penerapan metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) dapat 

menumbuhkan kerjasama antara guru dan siswa yang berdampak positif terhadap 

kualitas proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar 

atau acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah terutama mengenai 

proses belajar mengajar di kelas. 

 

1.5 DEFINISI OPRASIONAL  

1. Pengaruh 

Pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengaruh dari 

penerapan metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) terhadap aktivitas 

dan hasil belajar ke arah yang lebih baik. 

2. Course Review Horey (CRH) 

Metode pembelajaran Course Review Horey (CRH) adalah metode 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan. Pembelajaran ini menerapkan sistem kuis kelompok dimana siswa 

secara berkelompok saling bersaing dengan suasana yang menyenangkan. 

Siswa dikelompokkan kedalam kelompok kecil sekurang-kurangnya 

beranggotakan 4 siswa dalam satu kelompok. Setelah guru selesai menyampaikan 

materi, siswa akan di berikan permasalahan yang harus di selesaikan secara 

berkelompok. Siswa kemudian akan di uji pemahamannya secara berkelompok 

melalui kuis kelompok, setiap kelompok akan di berikan lembar kuis kelompok 

yang didalamnya terdapat 9 buah kotak kecil dan setiap kelompok mengisikan 



12 
 

 
 

nomor 1-9 secara acak pada kotak-kotak yang tersedia. Kemudian siswa 

menuliskan jawaban soal sesuai nomor pada kotak-kotak yang telah mereka 

tentukan. Siswa bersama dengan  guru mendiskusikan jawaban dari soal-soal yang 

ada. Setiap soal yang benar, siswa memberi tanda chech list (√). Kelompok yang 

sudah mendapatkan tanda  (√) secara vertikal, horisontal atau diagonal harus 

berteriak hore. Peneliti akan menerapkan metode ini sebanyak tiga kali pertemuan 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembelajaran. 

3. Metode Ceramah Bervariasi 

Dalam penelitian ini, kelas kontrol mendapatkan perlakuan menggunakan 

metode ceramah bervariasi yaitu metode pembelajaran yang sering diterapkan oleh 

guru kelas.. Variasi yang dimaksudkan ini adalah perpaduan antara ceramah, tanya 

jawab dan penugasan. Proses pembelajaran dalam kelas kontrol menggunakan 

metode ini sebanyak tiga kali pertemuan. 

4. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan sintak dalam metode pembelajaran 

Course Review Horay (CRH). 

5. Hasil Belajar 

Dalam penelitian ini hasil belajar diperoleh berdasarkan evaluasi hasil 

pembelajaran yang didapat setelah proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi 

tersebut berbentuk tes pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban dimana soal yang 

digunakan sebagai soal evaluasi kelas kontrol maupun eksperimen adalah soal yang 

sama. 
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6. IPS 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang materi 

pembelajarannya mencakup sejarah, ekonomi maupun kehidupan masyarakat 

sekitar. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan tujuan agar siswa nantinya dapat 

hidup bermasyarakat dengan baik dan menjadi warga negara yang cinta tanah air 

dan negara serta menghargai para pejuang. Dalam penelitian ini, materi IPS yang 

digunakan adalah Kompetendi Dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan Standar Isi 2006 kelas V 

Semester II. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Metode Pembelajaran Course Review Horay 

2.1.1.1 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2015:73) adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

dipimpin guru atau diarahkan oleh guru. Huda (2015: 32) pembelajaran kooperatif 

mengacu pada metode pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok 

kecil dan saling membantu dalam belajar. Pada umumnya pembelajaran kooperatif 

melibatkan kelompok yang terdiri dari 4 siswa yang berkemampuan bervariasi. 

Pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana kelas yang terbuka, 

dikarenakan pembelajaran ini mampu membangun keberagaman dan mendorong 

koneksi antar siswa. 

Roger dan David Johnson (dalam Suprijono,2015: 77) mengatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok merupakan pembelajaran kooperatif. Ada lima unsur 

yang ada pada pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif, ini berarti bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

ada dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama mempelajari bahan yang 

ditugaskan kelompok. Kedua adalah menjamin semua anggota mempelajari 

bahan yang ditugaskan tersebut. 
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2. Tanggung jawab perseorangan, artinya setiap anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

3. Interaksi promotif adalah interaksi yang dapat menghasilkan saling 

ketergantungan positif. 

4. Komunikasi antar anggota 

5. Pemrosesan kelompok memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas 

anggota dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman,  dan pengembangan 

ketrampilan sosial (Suprijono, 2015: 80). 

Slavin (2015: 4) pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

2.1.1.2 Metode Pembelajaran Course Review Horay 

2.1.1.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran Course Review Horay 

Course Review Horay (CRH) merupakan metode pembelajaran yang termasuk 

kedalam pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran ini dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karna setiap siswa yang dapat 

menjawab wajib berteriak “horee”. Metode ini bertujuan untuk menguji 

pemahaman siswa dalam menjawab soal, selain itu metode ini juga membantu 

dalam memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok (Huda, 2014:229).  

Metode ini merupakan metode pembelajaran yang didalamnya menerapkan 

kompetisi antar kelompok yang menyenangkan. Tujuannya siswa dapat saling 
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bekerjasama antar anggota kelompok, sehingga siswa dapat berbagi pengetahuan 

yang dimilikinya dengan anggota kelompok lainnya. Kompetisi ini dilakusanakan 

dengan tujuan untuk menguji pemehaman siswa terhadap materi yang telah 

diberikan secra berkelompok. 

2.1.1.2.2 Prosedur Metode Pembelajaran Course Review Horay 

Prosedur metode pembelajaran Course Review Horay menurut Suprijono 

(2015:148) adalah yang pertama guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi, memberikan 

kesempatan siswa untuk melakukan tanya jawab, untuk menguji pemahaman, siswa 

diminta membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan setiap kotak diisi 

dengan angka sesuai dengan selera masing-masing siswa, guru kemudian 

membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan dan langsung di diskusikan dan kalau benar dalam kotak di 

isi tanda  (√) jika salah dengan tanda (X), siswa yang sudah mendapat tanda (√) 

vertikal, horisontal atau diagonal harus berteriak hore. 

2.1.1.2.3 Kelebihan Metode Pembelajaran Course Review Horay 

Menurut Huda (2014:231) metode pembelajaran Course Review Horay 

memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

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

dalamnya. 

2. Metodenya tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga 

suasananya tidak menegangkan. 
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3. Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan. 

4. Skill kerja sama antar siswa yang semakin terlatih.  

2.1.2 Model Ceramah Bervariasi 

Metode ceramah bervariasi adalah metode mengajar yang paling populer dan 

banyak digunakan oleh guru. Metode ceramah banyak dipilih karena metode 

ceramah mudah disajikan dan tidak banyak memerlukan media. Metode ceramah 

adalah penyajian pelajaran oleh guru dengan cara memberikan penjelasan secara 

lisan kepada siswa. Penggunaan metode ceramah sangat tergantung pada 

kemampuan guru. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, kemampuan 

berbahasa, intonasi suara, penggunaan media, dan variasi gaya mengajar lainnya 

sangat menentukan keberhasilan model ini. 

Tujuan dari metode ceramah bervariasi ini adalah menyampaikan materi 

pelajaran yang bersifat informatif berupa konsep, pengertian, prinsip-prinsip dari 

meteri yang ada dan luas serta hasil penemuan-penemuan baru yang belum 

terpublikasikan secara meluas.  

2.1.2.1  Kelemahan Metode Ceramah Bervariasi 

Metode ceramah bervariasi menurut Saifulloh (2003) memiliki beberapa 

kelemahan antara lain: 

1) Siswa  dapat  menjadi  jenuh  terutama  kalau  guru  tidak pandai  menjelaskan. 

2) Dapat menimbulkan verbalisme pada siswa. 

3) Materi ceramah terbatas pada yang diingat guru. 

4) Bagi  siswa  yag  keterampilan  mendengarkannya  kurang  akan dirugikan. 
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5) Siswa dijejali dengan konsep yang belum tentu dapat diingat terus. 

6) Informasi yang disampaikan mudah usang dan ketinggalan zaman. 

7) Tidak merangsang berkembangnya kreatifitas siswa. 

8) Terjadi interaksi satu arah yaitu dari guru kepada siswa. 

2.1.2.2  Prosedur Model Ceramah Bervariasi 

Menurut Sumantri (2007) langkah-langkah pembelajaran ceramah 

bervariasi adalah :  

1) Kegiatan pembukaan  

Dalam kegiatan pembukaan ini, guru paling tidak harus melakukan : 

a. Apersepsi yaitu menanyakan kembali pelajaran yang lalu. 

b. Motivasi yaitu suatu anekdot yang berusaha mengaitkan peristiwa 

dalam  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  materi yang  akan diajarkan. 

c. Memberi  acuan  yaitu  menyampaikan  tujuan  pengajaran  atau pokok-

pokok materi yang akan diajarkan. 

2) Kegiatan inti pelajaran  

a. Menyampaikan materi  pembelajaran melalui  informasi lisan. 

b. Menyelingi ceramah  Anda  dengan  pertanyaan- 

pertanyaan/tanya jawab.      

3) Kegiatan mengakhiri ceramah  

a. Membimbing  siswa membuat  rangkuman  atas  materi  yang baru 

disampaikan. 

b. Melakukan evaluasi formatif. 
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Dalam penelitian ini, langkah-langkah pembelajaran ceramah bervariasi 

yang dilakukan adalah guru menyampaikan kompetensi dari pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, guru meminta siswa untuk mengamati gambar tokoh-tokoh dan 

peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan, guru menjelaskan materi 

mengenai peristiwa mempertahankan kemerdekaan, guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa sesuai dengan materi, guru mengkonfirmasi jawaban yang benar dari 

tanya jawab yang telah dilakukan, guru menjelaskan kembali materi yang belum di 

pahami siswa, guru memberikan tugas individu kepada siswa, guru bersama siswa 

mendiskusikan jawaban yang benar dari tugas yang telah diberikan, guru meminta 

siswa untuk menceritakan apa yang telah dipelajari, guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang secara sadar maupun tidak sadar selalu 

dilaksanakan oleh setiap orang, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur 

kembali. Mulai dengan apa yang orang itu lihat, dengar dan perhatikan termasuk 

dalam kegiatan belajar. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan tingkah 

laku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang.  

Slavin (dalam Rifai dan Anni 2012:66) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan individu yang di sebabkan oleh pengalaman.  Belajar menurut Slameto 

(2010:2) 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.  
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Sedangkan menurut Gagne (dalam Suprijono 2015:2), belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Aktivitas inilah yang menyebabkan siswa mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman baru yang mengakibatkan perubahan tingkah laku siswa selama proses 

belajar. Jadi Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, 

dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut harus senantiasa berkait (Sardiman, 

2012:100). 

Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Aktivitas visual, komponen-komponennya: membaca, memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Aktivitas lisan (oral), komponen-komponennya: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, intrupsi. 

c. Aktivitas mendengarkan, komponen-komponennya: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Aktivitas menulis, komponen-komponennya: menulis cerita, karangan, 

laporan, anket, menyalin. 

e. Aktivitas menggambar, komponen-komponennya: menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. 

f. Aktivitas metrik, komponen-komponennya: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 
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g. Aktivitas mental, komponen-komponennya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Aktivitas emosional, komponen-komponennya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Maka dari itu aktivitas siswa tidak hanya terbatas duduk diam, mendengarkan 

dan mencatat. Tetapi dibutuhkan aktivitas siswa yang aktif dalam merespon setiap 

kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan ini, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas belajar siswa adalah segala macam kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selam proses pembelajaran, baik secara fidik, mental, intelektual maupun 

emosional sebagai usaha memperoleh pengalaman belajar yang baru sehingga dapat 

menciptakan perubahan perilaku yang positif di dalam dirinya. 

Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini merupakan 

indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model CRH. Adapun 

indikatornya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. kesiapan diri dalam 

menerima pembelajaran (mental activities); b. Menanggapi apresiasi sesuai materi 

(emotional activities); c. Siswa memperhatikan penjelasan guru (listening 

activities); d. Melakukan kegiatan bertanya e. Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok (emotional activities); f. Mengerjakan soal dengan bekerjasama dengan 

kelompoknya (mental activities); g. Membuat  kesimpulan pembelajaran (writing 

activities, mental activities); h. Menjawab kuis kelompok (oral activities, listening 

activities, moral activities); i. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, 

emotional activities); j. Respon siswa menanggapi penghargaan yang diberikan 

guru (emotional activities). 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah tolak ukur untuk mengukur keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Menurut Suprijono (2015:7) hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Hasil belajar diperoleh dari kegiatan belajar yang didalamnya terdapat 

interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru secara sadar sehingga 

terbentuklah suatu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini dapat disebut 

sebagai hasil belajar, pengalaman belajar dapat berupa perbuatan, sikap, 

ketrampilan, pengetahuan, nilai, dsb.  

Hasil belajar menurut Anitah (2008:1.5) merupakan perubahan tingkah laku, 

seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan atau penguasaan nilai-nilai (sikap). Sedangkan menurut 

Rifai dan Anni (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Perolehan aspek-aspek 

perilaku tersebut sesuai dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik.. 

Hasil belajar yang didapat antara siswa dengan siswa lainnya tidak sama, hal 

ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Slameto 

(2010:54) ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada individu itu 

sendiri seperti faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu seperti faktor keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Selaras dengan pendapat tersebut Rifai dan Anni 

(2012:80) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah kondisi 
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internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal disini mencakup kondisi fisik, 

kondisi psikis, emosional dan kondisi sosial. Sedangkan kondisi eksternal dapat 

berupa variasi dan tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, 

iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat. Penelitian ini faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar yang diamati adalah faktor internal berupa 

kemampuan intelektual dan faktor eksternal yaitu sekolah. 

Menurut Bloom hasil belajar mencakup beberapa aspek, diantaranya aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dimana domain kognitif adalah pengetahuan, 

pemahaman, menerapkan, menguraikan, mengorganisasikan dan menilai. Domain 

efektif adalah sikap, respon, nilai, organisasi, dan karakterisasi. Sedangkan domain 

psikomotor mencakup ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial dan 

intelektual (Suprijono, 2015:6-7). 

Namun pada penelitian ini dibatasi hanya pada hasil belajar ranah kognitif. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil yang berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Pengetahuan disini diartikan sebagai kegiatan mengingat 

atau mengenali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Pemahaman  

merupakan kemampuan memperoleh makna yang terkandung dari materi. 

Penerapan merupakan kemampuan mengunakan materi yang telah di pelajari di 

dalam situasi baru dan konkret. Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan 

materi ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

Sintesis adalah kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam rangka 

membentuk struktur baru. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat 

keputusan tentang nilai materi untuk tujuan tertentu. 
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Keberhasilan ranah kognitif dalam penelitian ini adalah menceritakan 

perjuangan secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan, menceritakan 

perjuangan secara diplomatis dalam mempertahankan kemerdekaan dan 

menghargai peran para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.. Hal ini sesuai 

dengan Standar isi 2006 kalas V matapelajaran IPS KD 2.4 menghargai perjuangan 

para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku yang permanen atau menetap karena suatu 

proses pembelajaran, dimana tingkah laku tersebut dapat beruopa pengetahuan, 

sikap, maupun ketrampilan. Hasil belajar dalam penelitian ini hanya dibatasi untuk 

ranah kognitif yang diperoleh berdasarkan nilai hasil tes pilihan ganda. 

2.1.5 Hakekat IPS 

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

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generelisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

Warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai (BSNP, 2006:175).  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Puskur (dalam Depdiknas, 2007:14) 

adalah suatu bahan kajian yang terpadu dan merupakan penyederhanaan, adaptasi, 

seleksi, modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan ketrampilan-

ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi Antropologi dan Ekonomi. Sedangkan 

menurut Saidiharjo (dalam Taneo 2010: 1.8) IPS merupakan hasil kombinasi atau 
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hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, 

ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran tersebut memiliki ciri-

ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

Dari pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa IPS adalah mata 

pelajaran yang merupakan gabungan dari geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi  

yang dimana bahasan dari IPS adalah manusia dan lingkungan di sekitarnya 

sehingga dapat membekali siswa dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pembelajaran yang wajib di berikan 

kepada siswa, karena menurut Ahmad (2014:10) IPS memiliki lima tujuan, yaitu: 

1. IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang ilmu-ilmu sosial jika 

nantinya masuk ke perguruan tinggi 

2. IPS memiliki tujuan mendidik kewarganegaraan yang baik 

3. IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara satu dan dua tersebut 

diatas 

4. IPS mengajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di 

muka umum 

5. Menurut pedoman khusus bidang studi IPS, tujuan bidang studi tersebut yaitu 

dengan materi yang dipilih, disaring, dan disingkronkan kembali maka sasaran 

seluruh kegiatan belajar dan pembelajaran IPS mengarah pada dua hal yaitu: 

a. Pembinaan Warga Negara Indonesia atas dasar moral Pancasila atau UUD 

1945 

b. Sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. 
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Taneo (2010:1.27) mengemukakan bahwa tujuan IPS adalah untuk 

memperkaya dan mengembangkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan 

kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk menempatkan 

dirinya dalam masyarakat yang demokratis serta menjadikan negaranya sebagai 

tempat hidup yang lebih baik 

Sedangkan tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai 

berikut (BSNP, 2006:175): 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan  

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekeja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional dan global. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang baik sehingga dapat menempatkan diri dengan baik di 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Gunawan (2013: 51) ruang lingkup IPS meliputi aspek-

aspek berikut ini: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 
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3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

5. IPS sebagai pendidikan Global, yakni: Mendidik siswa akan kebhinekaan 

bangsa, budaya dan pradaban di dunia. 

Materi yang terkandung dalam IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis 

sehari-hari masyarakat (Hidayati, 2008: 1.26) . Ada lima macam sumber materi IPS 

antara lain: 

1. Segala sesuatu atau apasaja yang ada dan terjadi di sekitar anak. 

2. Kegiatan manusia. 

3. Lingkungan geografis dan budaya. 

4. Kehidupan masa lampau. 

5. Anak sebagai sumber materi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial pada dasarnya mempelajari, menelaah dan mengkaji 

sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau 

manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam penelitian ini materi IPS kelas V yang 

diambil masuk kedalam ruang lingkup manusia, tempat dan lingkungan; waktu dan 

perubahan. 

2.1.6 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPS 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran akan sangat di tentukan oleh 

pemahaman guru tentang teori-teori belajar. Ada beberapa teori yang dijadikan 

dasar dalam melakukan penelitian ini dengan menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif tipe CRH. 
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Menurut Trianto (2011:13) teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru, dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan 

itu tidak lagi sesuai. 

Selain itu menurut Hamalik (2012: 27) belajar adalah merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas yaitu mengalami. Siswa harus menemukan dan mengalami sendiri dalam 

proses pembelajaran untuk menemukan pemahaman. Lapono (2008: 1.27) 

menegaskan bahwa perspektif konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah 

menitik beratkan pada pengalaman pendidik yang dirancang untuk membantu siswa 

menguasai ilmu pengetahuan. 

Dari teori tersebut, belajar berarti bahwa siswa harus membangun 

pengetahuannya sendiri sehingga keaktifan dan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran dapat meningkat. Teori ini sesuai dengan implementasi metode CRH, 

karena dalam metode CRH siswa secara berkelompok di berikan kesempatan untuk 

mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. 

2.1.6.1 Teori Belajar Kogniftif 

Belajar dalam persepektif teori kognitif merupakan peristiwa mental, bukan 

peristiwa behavioral. Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku 

seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang 

berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini menekankan belajar sebagai 

proses internal (Suprijono, 2015: 22). Menurut Thobroni (2011: 93) teori kognitif 
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berpendapat bahwa manusia membangun kemampuan kognitifnya melalui tindakan 

yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan.  

Menurut Lapono (2008: 23) menjelaskan bahwa teori ini memandang manusia 

sebagai mahluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. 

Sukardjo dan Komarudin (2013: 50) menyatakan bahwa kerangka dasar dari teori 

kognitivisme adalah rasional. Teori kognitivisme menjelaskan proses belajar secara 

alamai berasal dari kegiatan mental internal dalam diri individu, yang melibatkan 

proses berpikir. Hal ini berarti aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada 

proses internal dalam berpikir, yakni preses pengolahan informasi. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kognitif ini 

sesuai dengan penerapan metode CRH, dimana metode CRH diterapkan dengan 

mengelompokkan siswa untuk dapat berfikir dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan masalah. 

2.1.7 Pembelajaran IPS SD 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar mencakup hal-hal yang ada disekitar 

lingkungan peserta didik Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang ini merupakan 

pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 

sosial, humaniora, saina bahkan isu dan masalh sosial kehidupan.  

Pada materi IPS pada jenjang sekolah dasar ini aspek antara disiplin ilmu tidak 

terlihat, karena yang lebih di pentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis 

serta karakteristik berpikir peserta didik yang bersifat holistik (Sapriya, 2015: 20). 

Pembelajaran IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 

antara 6-12 tahun. Menurut Piaget (1963) anak dalam kelompok usia 7-11 tahun 
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berada dalam tahap perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya pada 

tingkat oprasional kongkrit. Pada tahap ini mereka memandang dunia dalam 

keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun sebagai waktu yang masih jauh. 

Mereka hanya memperdulikan apa yang ada sekarang (kongkrit) dan bukan pada 

masa depan yang mereka pahami (abstrak). Maka dari itulah IPS SD bergerak dari 

yang kongkrit ke arah yang abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan 

yang semakin meluas dan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah 

kepada yang sukar, dari yang dekat ke yang jauh, dan seterusnya (Gunawan, 

2013:50). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpilkan bahwa pembelajaran IPS SD 

merupakan pembelajaran yang mempelajari hal-hal disekitar lingkungan siswa,  

dimana dalam mempelajarinya dimulai dari diri siswa itu sendiri dan kemudian 

meluas kepada apa yang ada di sekitarnya dan kehidupannya. 

 

2.1.8 Metode Pembelajaran Course Review Horay dalam Pembelajaran IPS  

Penerapan metode pembelajaran Course Review Horay dalam Pembelajaran 

IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

1. Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

2. Guru menjelaskan dan menyajikan materi pembelajaran. 

3. Guru mengkondisikan siswa untuk membentuk kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 siswa setiap kelompoknya. 



31 
 

 
 

4. Guru memberikan permasalahan yang harus di diskusikan oleh siswa secara 

berkelompok. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk 

membacakan hasil diskusinya. 

6. Guru menjelaskan cara pengujian pemahaman siswa secara berkelompok 

menggunakan permainan dimana setiap siswa harus membuat 9 kotak dan 

setiap kotak diisikan nomor sesuai yang diinginkan siswa. 

7. Guru membagikan kertas berisikan soal yang harus dijawab dengan 

menuliskan jawaban soal pada kotak yang telah ditentukan, misalnya jawaban 

soal no 1 dituliskan pada kotak yang diisikan angka 1. 

8. Guru mengambil nomor secara acak untuk menentukan urutan soal yang akan 

dibahas bersama. 

9. Siswa menghitung jumlah jawaban yang benar. 

10. Guru memberikan umpan berupa pertanyaan untuk menyimpulkan 

pembelajaran. 

Penerapan metode pembelajaran Course Review Horay memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat berkerjasama secara kelompok dan bersaing 

dengan kelompok lain dengan suasana yang gembira dan menyenangkan.  
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2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Beberapa hasil penelitian relevan tentang metode pembelajaran Course Review 

Horay yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian eksperimen oleh Kusumahati (2014) yang berjudul 

“Keefektifan Model Course Review Horay Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar IPS”. Menunjukkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan model 

Course Review Horay lebih baik daripada menggunakan model konvensional. 

Perhitungan dilakukan menggunakan one sample t test, dengan hasil 

perhitungan thitung >ttabel (5,1311> 2,373). Selain itu terdapat beberapa faktor 

penyebab keberhasilan model CRH ini, diantaranya ketertarikan peserta didik 

untuk belajar meningkat, pembelajaran menjadi tidak membosankan, 

pembelajaran CRH membuat peserta didik lebih semangat dan adanya motivasi 

antar peserta didik. 

2. Penelitian eksperimen oleh Dewi,dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) Terhadap Hasil 

Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Tahun Pelajaran 2013/2014 di Gugus IV 

Kecamatan Buleleng”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa hasil belajar 

siswa yang belajar menggunakan model Course Review Horay lebih tinggi 

daripada siswa yang menggunakan model konvensional. Dengan hasil uji-t 

diperoleh bahwa thitung >ttabel (4,38> 1,68) dengan taraf signifikan 5%. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu model pembelajaran CRH 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membentuk kelompok dan 
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berdiskusi,  mendorong siswa untuk aktif, suasana pembelajaran yang lebih 

hidup dan menyenangkan. 

3. Penelitian eksperimen oleh Yanti,dkk (2013) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Course Review Horay Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD di Gugus V Kecamatan Kediri”. 

Menunjukkan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model Course Review Horay lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan inferensial uji-t bahwa thitung >ttabel (6,4 > 

1,684) dengan taraf signifikan 5%. Selain itu selama proses pembelajaran 

ditemukan beberapa perubahan tingkahlaku siswa diantaranya siswa menjadi 

lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran, siswa menjadi lebih rajin 

membaca buku dan siswa menjadi lebih kritis saat berdiskusi. 

4. Penelitian oleh Juwanita (2015) dengan judul “ Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Course Review Horay Berbantuan Media 

Video Pembelajaran”. Penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas 

pembelajaran IPS dengan model Course Review Horay dapat meningkatkan 

hasil belajar. Dimana hasil belajar siswa pada siklus 1 diperoleh rata-rata kelas 

67,08, siklus II dengan rata-rata 71,11 dan siklus III dengan rata-rata 81,66. 

Peningkatan  hasil belajar ini dikarenakan adanya peningkatan atau perbaikan 

dalam hal ketrampilan guru, aktivitas siswa dan penggunaan media 

pembelajaran. 
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5. Anggraeni (2011) dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course 

Review Horay Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 01 Semarang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model Course 

Review Horay dapat meningkatan kualitas pembelajar. Hal ini dapat terlihat 

dari skor ketrampilan guru siklus 1 sebesar 2,6; siklus II menjadi 3,2 dan siklus 

III menjadi 3,8. Aktivitas siswa meningkat dari siklus I rata-rata 2,3 menjadi 

siklus II 2,6 dan pada siklus III mencapai 3,5. Sedangkan hasil belajar 

presentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 44%, siklus II 67% dan 

siklus III sebesar 93%. Selain itu suasana belajar dan interaksi yang 

menyenangkan dapat membuat siswa lebih menikmati pelajaran adalah salah 

satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan model CRH. 

6. Penelitian oleh Kasna, dkk (2015) dengan judul “ Penerapan Model 

Pembelajaran CRH (Course Review Horay) dengan Bantuan Permainan Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas II SD”. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Model 

Pembelajaran CRH (Course Review Horay) dengan Bantuan Permainan Ular 

Tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, ini dapat dilihat dari rata-rata 

hasil belajar siswa pada siklus I adalah 74 dan pada siklus II meningkat menjadi 

84. Selain itu aktivitas siswa dalam siklus II terdapat peningkatan, siswa lebih 

kondusif dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, berani 

mengemukakan pendapat dan dapat bekerjasama dengan baik saat diskusi 

kelompok. 
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7. Penelitian oleh Dheeraj, dkk (2013) yang berjudul “Effect of Co-operative 

Learning on Achievement in Environmental Science of School Student”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model kooperatif 

memberikan dampak yang signifikan dari pada model tradisional. Dimana cara 

analisis data menggunakan t-test dan chi-square tast dengan hasil M1 = 42.8, 

M2 = 38 dengan nilai t = 2,44, p<05. 

8. Tran (2014) dalam penelitian yang berjudul “The Effects of Cooperative 

Learning on the Academic Achievement and Knowledge Retention” 

menunjukkan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa model pembelajran 

kooperatif memberikan dampak yang signifikan lebih tinggi terhadap prestasi 

dan pengetahuan siswa dari pada model ceramah. 

9. Altun (2015) dalam penelitian yang berjudul “The Effect of Cooperative 

Learning on Students’ Achievement and View on the science and Technology 

Course”. Hasil pelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

memberikan efek positif terhadap pembelajaran. Teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunakan t-test untuk data kuantitatif dan analisis isi untuk 

data kualitatif. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran yang baik dan berkualitas dapat dilihat dari adanya interaksi 

antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tercapainya tujuan suatu pembelajaran. 
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Siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay diberikan 

kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan maupun rencana atau taktik agar 

dapat unggul dari kelompok lain. Sebelum pembelajaran berlangsung siswa 

dijelaskan mengenai model CRH yang akan dilaksanakan sehingga siswa dapat 

memahami apa yang akan mereka lakukan selama pembelajaran. Ketika kegiatan 

kelompok berlangsung masing-masing siswa diwajibkan untuk berlaku aktif dalam 

berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang di berikan oleh guru. Pada saat 

permainan dimulai, siswa harus dapat berdiskusi dalam menentukan penempatan 

nomor pada sembilan kotak yang ada, dan menjawab soal yang tersedia dan dapat 

menjadi kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dengan ini, maka 

aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat atau lebih baik. 

Sebelum melakukan penelitian dengan memberikan perlakuan, terlebih dahulu 

peneliti melakukan pretest terhadap kelas eksperiment dan kontrol untuk 

mengetahui normalitas dan homogenitas data sample untuk memperoleh kevalitan 

data variable hasil belajar. Pretest akan dilaksanakan setelah perlakuan selesai 

diberikan. Sedangkan untuk variable aktivitas belajar, data akan di peroleh selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan aktivitas siswa dan kemudian 

akan di bandingkan perbedaannya. 
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Dalam melakukan penelitian eksperimen, berikut ini adalah alur penelitian 

yang peneliti rancang sebagai kerangka berpikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka berpikir 

 

Aktivitas 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

Pretest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol 

Homogenitas Normalitas 

Observasi aktivitas belajar 

dikelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Pembelajaran IPS materi 

“Mempertahankan 

Kemerdekaan” dengan model 

Course Review Horay di kelas 

eksperiment 

Pembelajaran IPS materi “ 

Mempertahankan 

Kemerdekaan” dengan model 

pembelajaran ceramah di kelas 

kontrol 

Posttest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol 

Membandingkan aktivitas 

belajar di kelas eksperimen 

dan kontrol 

Normalitas Homogenitas 

Uji gain dan 

Uji t 

PERBEDAAN KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Aktivitas belajar Hasil belajar 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran Course Review Horay berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar IPS di SDN Gugus Puspita Jepara. 

2. Metode pembelajaran Course Review Horay berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS di SDN Gugus Puspita Jepara. 

3. Hasil uji pengaruh metode Course Review Horay berpengaruh secara 

signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V di SDN Gugus 

Puspita Jepara.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugiono (2013: 

107) penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu yang berlandaskan filsafat positivisme, yaitu filsafat 

yang memandang suatu realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif 

tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Dalam 

analisis data guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan menggunakan statistik 

karena bersifat kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka 

(Sugiyono, 2013: 14). Penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh metode Course Reviuw Horay 

terhadap aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPS kelas V SDN di Gugus 

Puspita Jepara. 

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental 

Research (Penelitian Eksperimen Semu), dengan anggapan bahwa penelitian ini  
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tidak dapat mengontrol sepenuhnya variable yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonequivqlent 

Control Group Desaign (Sugiono, 2013) yang dapat divisualisasikan sebagai 

berikut: 

 

 

       (Sugiyono, 2013, 112) 

Keterangan: 

E : kelompok atau kelas eksperimen 

C : Kelompok atau kelas kontrol 

X : Treatment (Perlakuan) 

O1 dan O4 : Pemberian Pretest pada kedua kelompok (eksperimen maupun         

kontrol) 

O2 : Aktivitas belajar kelompok eksperiment setelah pembelajaran    

menggunakan metode Course Review Horay 

O3 : Hasil belajar kelompok eksperiment setelah pembelajaran    

menggunakan metode Course Review Horay 

O4 : Aktivitas belajar kelompok kontrol setelah pembelajaran    

menggunakan metode Course Review Horay 

O2 : Hasil belajar kelompok kontrol setelah pembelajaran    

menggunakan metode Course Review Horay 

E O1 X O2 O3 

C O4  O5 O6 
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Terdapat dua kelas yang dikenai ekperimentasi dari desai tersebut, yaitu 

kelas eksperimen (E) dengan metode Course Review Horay dan kelas kontrol (C) 

dengan medel ceramah. Pemberian pretest (O1 dan O4) pada kedua kelas tersebut 

untuk mengetahui keadaan awal siswa di masing-masing kelas dan di gunakan 

sebagai uji normalitas dan homogenitas. Setelah diberikan perlakuan (X) menurut 

medel masing-masing maka akan dilaksanakan posttes untuk mengetahui pengaruh 

dari perlakuan yang diberikan. Posttest ini digunakan untuk mengukur hasil belajar. 

Pengaruh hasil belajar dapat dihitung sebagai berikut (O3 − 01) − (O6 − O4). 

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Tahap penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi, wawancara dan mengambil data nilai mata pelajaran 

IPS kelas V SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan. 

2. Berdasarkan data 1 ditentukan sample penelitian yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan menggunakan teknik Probability Sampling. Penelitian 

ini merupakan penelitian populasi karena jumlah popolasi sedikit yaitu 51 

siswa. Selanjutnya menentukan kelas uji coba di luar sample penelitian. 

3. Menganalisis homogenitas dan normalitas dari data nilai awal pada populasi 

penelitian. 

4. Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

5. Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada.  



42 
 

 
 

6. Menguji cobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. Instrumen ini 

akan digunakan untuk instrumen tes hasil belajar pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

7. Menganalisis data hasil uji coba instrumen tes untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran. 

8. Menentukan dan menyusun soal yang memenuhi syarat dari analisis data 

yang telah dilakukan. 

9. Melakukan pretest terhadap kelas kontrol dan eksperimen. 

10. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model cermah untuk kelas 

kontrol dan metode CRH untuk kelas eksperimen. 

11. Melaksanakan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen, 

12. Menganalisi hasil penelitian dari kedua kelas tersebut. 

13. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

3.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

3.3.1 Tempat Penelitian  

Penelitian akan dilaksanakan di SDN 01 Kriyan sebagai kelas kontrol dan SDN 

03 Kriyan sebagai kelas eksperimen yang terletak di Desa Kriyan Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada semester genap tahun ajar 

2015/2016. 
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3.4 VARIABLE PENELITIAN 

Variable penelitian menurut Sugiono (2010:61) adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan Arikunto 

(2010:159) bahwa gejala adalah objek penelitian, sehingga variable adalah objek 

penelitian yang bervariasi. 

variable penelitian dari pendapat para ahli dapat disimpulkan adalah segala 

sesuatu hal yang ditentukan dan ditetapkan peneliti untuk menjadi obyek penelitian 

sehingga dapat dipelajari dan di tarik kesimpulan oleh peneliti. Variable penelitian 

terdiri dari bermacam-macam, diantaranya yaitu: variable independen, dependen, 

moderator, intervening dan variable kontrol. Pada penelitian ini yang akan dibahas 

adalah variable independen (bebas) dan variable dependen (terikat). 

3.4.1 Variable Independen (Variable Bebas) 

Variable independen atau variable bebas adalah faktor yang sengaja 

dimunculkan, dimanipulasi dan diukur oleh peneliti dan dikenakan pada kelompok 

eksperimen yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, variable bebas yang diteliti adalah metode pembelajaran 

kooperatif tipe Course Review Horay. Variable bebas ini disimbolkan dengan huruf 

X. 

3.4.2 Variable Dependen (Variable Terikat) 

Variable terikat menurut Sugiono (2010:61) adalah variable yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa variable terikat adalah keluaran yang terjadi karena pengaruh variable bebas. 
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Variable terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Variable terikat dilambangkan dengan huruf Y, dimana Y1 adalah aktivitas belajar 

dan Y2 adalah hasil belajar siswa. 

 

3.5 POPULASI DAN SAMPLE PENELITIAN 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas obyek-obyek yang 

mempumyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik simpulannya (Sugiyono, 2010: 61). Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2013: 250) populasi merupakan kelompok besar dan wilayah yang 

menjadi ruang lingkup penelitian. 

Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan 

dari obyek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

pada Gugus Puspita Jepara. 

3.5.2 Sample Penelitian 

Menurut Sugiono (2010: 62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

memungkinkan untuk mempelajari semuanya maka peneliti akan menggunakan 

sample. Jadi sample merupakan bagian yang mewakili gambaran atau keadaan dari 

pada suatu populasi sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan 

penelitiannya. Dalam penelitian ini sampelnya yaitu kelas V SDN 01 Kriyan dan 

kelas V SDN 03 Kriyan.  
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3.5.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling 

pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling. 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Probability 

Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sample yang 

memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sample. Pada penelitian ini, popuasinya adalah seluruh siswa 

kelas V SDN yang ada pada gugus puspita, sehingga untuk memudahkan peneliti 

maka penelitian tidak dilakukan pada seluruh populasi melainkan pada sample. 

Teknik sampling yang digunakan adalah Cluster Sampling. Cluster Sampling 

adalah digunakan untuk menentukan sample bila obyek yang akan diteliti atau 

sumber data sangat luas, misalnya satu gugus. Pertimbangan ini berdasarkan lokasi 

tempat SD itu berada, sarana dan prasarana yang ada dan persamaan masalah yang 

dihadapi.  

 

3.6 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 01 

Kriyan dan kelas V SDN 03 Kriyan. Dimana kelas V di SDN 01 Kriyan berjumlah 

26 yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Pada kelas V di SDN 

03 Kriyan berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan.  Pada kelas V SDN 03 Kriyan ini peneliti menetapkan sebagai kelas 
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eksperimen yang akan di beri perlakuan yaitu metode CRH. Jadi keseluruhan 

subyek yang digunakan adalah 51 siswa.  

Pertimbangan pemilihan kedua kelas pada kedua SD tersebut adalah karena 

kedua SD tersebut berada pada lingkungan yang sama karena letaknya 

bersebelahan, sarana dan prasarana yang sama, dan dipimpin oleh kepala sekolah 

yang sama sehingga kurikulum, kompetensi dan kebijakan yang berlaku adalah 

sama. 

 

3.7 TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes 

dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa berupa soal 

pilihan ganda. Sedangkan teknik non tes berupa lembar pengamatan, dokumentasi, 

dan catatan lapangan. 

3.7.1.1 Teknik tes  

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-

pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dalam 

diri siswa. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa. Tes dilaksanakan diawal dan akhir pembelajaran. 

Tes yang dilakukan pada awal pembelajaran (pretest) dilaksanakan pada kedua 

kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen dengan soal yang sama dan 

berupa pilihan ganda, pretest ini digunakan sebagai pembanding terhadap posttest 
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sehingga dapat ditarik kesimpulan antara kedunya. Sedangkan posttest 

dilaksanakan diakhir pembelajaran atau setelah diberikan perlakuan. Soal yang 

digunakan sebagai posttest sama dengan soal yang digunakan dalam pretest. 

Posttest ini bertujuan untuk memberikan inferensi terhadap keefektifan metode 

yang telah diterapkan, dalam penelitian ini adalah metode Course Review Horay.  

3.7.1.2 Teknik Non-tes 

Teknik nontes adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang tidak 

dapat diukur melalui teknik tes. Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lembar pengamatan, dokumentasi dan catatan lapangan. 

1. Lembar Pengamatan (Observasi) 

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati obyek tertentu 

untuk mendapat informasi atau tujuan yang diinginkan. Sukmadinata (2013: 220) 

berpendapat bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalam mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara sistematis 

(menggunakan instrumen) maupun non sistematis (tanpa instrumen) (Arikunto, 

2010: 200). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sistematis yaitu 

observasi yang dilakukan dengan menemukan pedoman pengamatan terlebih 

dahulu. 

2. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:201) menjelaskan bahwa sumber yang digunakan 

untuk memperhatikan objek yang diteliti ada 3 yaitu tulisan, tempat, dan kertas atau 

orang. Sumber pertama (tulisan) inilah yang selanjutnya disebut sebagai 
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dokumentasi. Sedangkan Sukmadinata (2013:221) menjelaskan bahwa dokumenter 

(bersifat dokumentasi) adalah hal-hal yang tidak hanya terbatas pada tulisan, namun 

juga termasuk gambar, dan elektronik yang mendukung. Studi dokumentar adalah 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen 

tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat ahli tersebut bahwa dokumentasi adalah 

salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang 

diperlukan baik itu dokumen tertulis maupun tidak tertulis (gambar atau elektronik). 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai dan nama 

siswa yang digunakan sebagai subyek penelitian dan gambar sebagai bukti telah 

melaksanakan penelitian. Data nilai merupakan sumber data untuk menguji masing-

masing kelas sample  sebelum dan setelah perlakuan. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan mengenai segala suatu hal yang ada dan 

terjadi pada saat awal sampai akhir penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, 

catatan lapangan dihunakan untuk mencatat segala yang terjadi selama proses 

pembelajaran IPS dengan metode CRH. Catatan lapangan ini bertujuan untuk 

mendukung dan memperkuat data. 

3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar pengamatan dan lembar tes. Lembar pengamatan dilaksanakan ketika proses 
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pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk lembar tes dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran selesai 

3.7.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Metode Pembelajaran Course Review Horay 

dan Metode Ceramah Bervariasi 

1. Kisi-kisi Observasi Metode CRH 

Tabel 3.1 kisi-kisi observasi metode CRH 

Variable X Kegiatan Indikator No-

Item 

Metode 

Pembelajaran 

Course 

Review 

Horay 

Awal  Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 

1 

Inti  Guru meminta siswa untuk 

memperhatiakan materi yang 

dijelaskan 

2 

 Guru melakukan tanyajawab dengan 

siswa sesuai dengan materi. 

3 

 Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. 

4 

 Guru memberikan tugas yang harus 

diselesaikan pada setiap kelompok. 

5 

 Guru mempersilahkan salah seorang 

perwakilan kelompok membacakan 

hasil diskusinya. 

6 

 Guru menjelaskan aturan permainan 

kuis kelompok yang akan 

dilaksanakan. 

7 

 Guru membacakan soal secara acak 

dan siswa secara berkelompok 

berdiskusi menjawab soal. 

8 

Akhir  Guru bersama siswa mendiskusikan 

jawaban yang benar dari soal-soal 

yang ada. 

9 

 Kelompok yang sudah mendapat 

tanda (√) secara vertikal, horisontal 

atau diagonal berteriak “hore” 

10 
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2. Kisi-kisi Observasi Metode Ceramah Bervariasi 

Tabel 3.2 kisi-kisi observasi metode Ceramah 

Variable X Kegiatan Sintaks Pembelajaran No. 

Item 

Metode 

Ceramah 

Bervariasi 

Awal Guru menyampaikan kompetensi dari 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

1 

Inti Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar tokoh-tokoh dan peristiwa 

dalam mempertahankan kemerdekaan. 

2 

Guru menjelaskan materi 3 

Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa sesuai dengan materi. 

4 

Guru mengkonfirmasi jawaban yang 

benar dari tanya jawab yang telah 

dilakukan. 

5 

Guru menjelaskan kembali materi yang 

belum di pahami siswa. 

6 

Guru memberikan tugas individu 

kepada siswa 

7 

Guru bersama siswa mendiskusikan 

jawaban yang benar dari tugas yang 

telah diberikan. 

8 

Akhir Guru meminta siswa untuk 

menceritakan apa yang telah dipelajari. 

9 

Guru bersama siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran hari ini. 

10 

 

Penyusunan instrumen observasi disusun berdasarkan sintak metode 

pembelajaran Course Review Horay dan ceramah bervariasi. Analisis datanya 

menggunakan statistik kuantitatif.  Data yang bersifat kuantitatif harus diubah 

menjadi sesuatu yang dapat dihitung, oleh karena itu peneliti menggunakan Skala 

Likert sebagai penghitungannya.  

Skala Likert adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93). 

Skala Likert yang digunakan dalam penelitiannya berbentuk Checklist dengan 
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pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Untuk “ya” diberikan nilai 2 dan jika “tidak” 

maendapatkan nilai 1. Terdapat 3 kriteria yaitu baik, cukup dan kurang. 

Format penelitian: ∑skor 

Skor maksimum = 2 x 10 = 20 

Skor minimum  = 1 x 10 = 10 

Rentang (R)  = nilai tertinggi – nilai terendah 

   = 20 – 10 = 10 

Kelas (K)   = 3 ( karena terdapat 3 kriteria) 

Interfal (I)  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 
10

3
 = 3,33 di bulatkan menjadi 3 

(Arikunto, 2010) 

Tabel 3.3 Kriteria Metode Pembelajaran CRH 

Nilai Kriteria 

17 – 20 Baik 

14 – 16 Cukup 

10 – 13 Kurang 

3.7.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variable Y 

Penelitian ini variabel Y terdiri dari variabel Y1 yaitu aktivitas belajar dan Y2 

yaitu hasil belajar. 

3.7.2.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variable Y1 (Aktivitas Belajar) 

Data mengenai aktivitas belajar diperoleh selama proses pembelajaran 

berlangsung melalui pengamatan atau observasi. Instrumen yang disusun sesuai 

dengan 10 aktivitas siswa yang telah ditentukan pada kajian pustaka aktivitas 

belajar. Pengisian lembar pengamatan aktivitas siswa harus berdasarkan kondisi 

yang ada dan memperhatikan deskriptor yang nampak dengan cara memberikan 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia.  
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1) Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa 

No Indikator Deskriptor 

1 Mempersiapkan diri 

dalam pembelajaran 

(mental activities) 

 Datang 5 menit sebelum pembelajaran di mulai 

 Menempati tempat duduk dengan rapi 

 Membawa buku dan alat tulis 

 Memperhatikan guru 

2 Menanggapi Apersepsi 

(emosional activities) 
 Memberikan tanggapan terhadap apersepsi 

 Tanggapan sesuai dengan materi. 

 Menjawab dengan bahasa yang sopan 

 Bertanya atau mengeluarkan pendapat 

3 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 Duduk dengan baik dan rapi 

 Tidak bicara sendiri dengan teman 

 Mendengarkan penjelasan guru 

 Mengerjakan tugas dari guru 

4 Melakukan kegiatan 

bertanya dan 

menjawab. 

(Oral, emotional) 

 Mengangkat tangan untuk bertanya dan menjawab  

 Mengajukan pertanyaan 

 Menjawab pertanyaan 

 Pertanyaan dan jawaban sesuai dengan materi 

5 Ketertiban dalam 

pembentukan 

kelompok 

 Memperhatikan instruksi pembentukan kelompok 

 Siswa segera menempatkan diri pada kelompoknya 

 Menerima anggota kelompok dengan baik 

 Membagi tugas secara rata kepada anggota kelompok 

6 Mengerjakan soal 

dengan kelompoknya 

(mental activities) 

 Mendiskusikan masalah dalam kelompok  

 Tertib ketika berkelompok 

 Memberikan pendapat 

 Membantu kesulitan anggota dalam kelompok 

7 Membuat kesimpulan 

pembelajaran (writing, 

mental activities) 

 Menyampaikan kesimpulan dengan bahasanya sendiri 

 Menyimpulkan sesuai materi  

 Menyimpulkan materi secara keseluruhan 

 Mencatat kesimpulan yang telah dibuat bersama  

8 Menjawab kuis 

kelompok (oral, 

listening, moral 

activities) 

 Ketepatan menjawab pertanyaan 

 Ketepatan waktu menjawab yang di sediakan 

 Menjawab sesuai kesepakatan kelompok 

 Tidak membuka buku 

9 Melakukan refleksi 

pembelajaran (oral and 

emotional activities) 

 Menanyakan materi yang belum dipahami 

 Mengungkapkan pendapat sesuai materi 

 Menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

 Menanggapi pernyataan dan pertanyaan  

10 Respon siswa 

menanggapi 

penghargaan yang 

diberikan guru 

 Bersorak ketika mendapatkan penghargaan dari guru 

 Mengucapkan terimakasih 

 Menerima penghargaan dengan rasa bangga 

 Menyimpan penghargaan yang diberikan guru 

  *Diadaptasi dari Dierich (dalam Hamalik, 2012: 172) 
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3.7.2.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variable Y2 (Hasil Belajar) 

Data hasil belajar diambil setelah pembelajaran atau pemberian perlakuan 

selesai. Penyusunan instrumen disesuaikan dengan hasil belajar kognitif yang telah 

ditentukan pada kajian pustaka hasil belajar. Instrumen ini berbentuk tes objektif 

berupa soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. 

1) Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Hasil Belajar 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No Soal 

2. 

Menghargai 

peranan 

tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap

kan dan 

mempertaha

nkan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

2.4 

Menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertaha

nkan 

kemerdekaa

n. 

2.4.1. Menceritakan peristiwa 10 

Nopember 1945 di Surabaya 

C1 Pilihan 

Ganda 

12, 17, 43, 

45, 50 

2.4.2. Menceritakan peristiwa 

pertempurn Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung Lautan Api. 

 

C1 Pilihan 

Ganda 

2,3, 23,29, 

46.,48 

C2 Pilihan 

Ganda 

15, 40, 47 

2.4.3. Mengidentifikasi tokoh-

tokoh yang terlibat dalam 

peristiwa 10 Nopember 1945, 

pertempuran Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung Lautan Api. 

C1 Pilihan 

Ganda 

1, 8, 

C3 Pilihan 

Ganda 

5, 21 

2.4.4. Menceritakan Agresi 

militer Belanda terhadap 

Republik Indonesia 

C1 Pilihan 

Ganda 

 10,11, 14, 

16, 20, 

36,44 

2.4.5. Menceritakan pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda 

C1 Pilihan 

Ganda 

25, 31, 35, 

41, 42, 49 

C2 Pilihan 

Ganda 

18, 24 

2.4.6. Mengidentifikasi tokoh-

tokoh yang terlibat dalam 

perjuangan melawan agresi 

militer Belanda.1945. 

C1 Pilihan 

Ganda 

9,13, 22, 

28 

2.4.7. Menceritakan peranan 

beberapa tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

misalnya Soekarno, Hatta, Sri 

Sultan Hamengkubuwana IX, 

Soedirman dan Bung Tomo. 

C1 Pilihan 

Ganda 

6,27, 30, 

C2 Pilihan 

Ganda 

33, 39 

2.4.8. Mencari contoh cara 

mengenang perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

C2 Pilihan 

Ganda 

4,19, 7, 26 

2.4.9. Menyebutkan cara 

menghargai perjuangan para 

tokoh dalam kehidupan sehari-

hari. 

C3 Pilihan 

Ganda 

32, 34, 37, 

38 
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2) Item Tes Hasil Belajar 

Item tes hasil belajar disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen tes yang telah 

dibuat dalam tabel 5.4 lihat lampiran 7. 

 

3.8 UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian disini adalah instrumen tes yang berfungsi sebagai alat 

pengumpul data penelitian. Uji coba disini adalah untuk menguji validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. Hal ini dilakukan untuk menentukan 

butir soal yang dapat digunakan sebagai instrumen tes hasil belajar. Uji coba soal 

ini dilakukan di SDN 04 Kriyan kelas V yang jumlah siswanya 25 siswa. Setelah 

melakukan analisi terhadap uji coba soal yang telah dilaksanakan maka tahap 

selanjutnya adalah menentukan butir soal yang akan digunakan sebagai instrumen 

tes hasil belajar. 

3.8.1 Uji Validitas Tes 

Sugiyono (2009: 121) valid bearti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak di ukur. Jadi validitas merupakan ukuran 

seberapa cermat suatu instrumen (tes) dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

dalam hal ini dalah hasil belajar siswa. Untuk mengetahui validitas tes yang akan 

dilakukan maka akan diuji dengan korelasi point biserial, dengan rumus sebagai 

berikut: 

rpbi = 
𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡
 √ 

𝑝

𝑞
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Keterangan: 

rpbi = Angka Indeks Korelasi Poin Biserial  

Mp = Mean skor yang dicapai peserta tes yang menjawab benar, yang dicari 

korelasinya dengan tes secara keseluruhan. 

Mt = Mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta tes 

SDt = Deviasi standar total 

p  = Proporsi tes yang menjawab benar 

 p = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒l𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  

q = Proposisi siswa yang menjawab salah (1-p) 

       (Awalluddin, 2008: 4.9) 

Selanjutnya, nilai rpbi  diinterpretasikan menggunakan tabel nilai “r” Product 

Moment dengan taraf signifikan adalah 5%. Jika rpbi ≥ rtabel maka alat ukur dikatakan 

valid. Begitu juga sebaliknya, jika rtabel lebih kecil daripada rpbi maka alat ukur 

dinyatakan tidak valid. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan r dan taraf 

signifikansi 0,05 dan uji dua sisi. Testee yang di kenai soal uji coba sebanyak 26 

siswa (n=26). Jdi batasan rtabel dengan n=26 adalah sebesar 0,388. Jika nilai korelasi 

setiap soal lebih dari batasan maka soal dianggap valid dan jika nilai korelasi kurang 

dari nilai batasan maka soal dianggap tidak valid. Sehingga soal dikatakan valid, 

jika rhitung > 0,388 (rtabel). 
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Berikut adalah hasil uji validitas soal uji coba. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

Kriteria Jumlah No Soal 

Valid 22 2, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27,29, 

32, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 49 

 

Tidak Valid 28 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 

24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 43, 

46, 48, 50. 

 

Berdasarkan tabel 3.5 terdapar 22 soal yang valid dan 28 soal tidak valid.  Soal valid 

memiliki korelasi ≥0,388 dan soal yang tidak valid korelasinya  < 0,388. Dengan ini, soal 

yang tidak valid tereliminasi sebagai instrumen tes. Untuk perhitungan uji validitas 

intrumen tersebut dapat dilihat pada lampiran 8. 

Diagram 3.1 Hasil Uji Validitas Tes Uji Coba 
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3.8.2 Uji Reliabilitas Tes 

Reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (sugiyono, 

2012: 121). Jadi reliabilitas merupakan ketetapan hasil suatu instrumen dalam 

mengukur suatu obyak yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Dengan 

kata lain reliabilitas menunjukkan ketelitian suatu instrumen yang dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data penelitian.  

Penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda, maka untuk mencari 

reliabilitas soal pilihan ganda tersebut menggunakan rumus Spearman-Brown 

yaitu sebagai berikut: 

𝑟11 =
2  𝑟1/2  1/2

(1 +  𝑟1/2  1/2 )
 

 

Keterangan : 

𝑟11  =  Koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟1/2  1/2 =  Koefisien korelasi antar belahan tes 

Konsultasikan harga 𝑟11 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, jika harga 𝑟11 kurang dari 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan 5%, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

Tetapi apabila harga 𝑟11lebih dari harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrumen dinyatakan 

reliabel. 

Kriteria klasifikasi reliabilias sebagai berikut: 

Jika 0,000  11r
< 0,200: reliabilitas sangat rendah 

Jika 0,200  11r
< 0,400: reliabilitas rendah 
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Jika 0,400  11r
< 0,600: reliabilitas cukup 

Jika 0,600  11r
< 0,800: reliabilitas tinggi 

Jika 0,800  11r 1,000: reliabilitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2013: 89) 

Uji reliabilitas soal pilihan ganda dilakukan dengan rumus Spearman-Brown 

dengan bantuan microsoft excel dalam melakukan perhitungannya (lampiran 9). 

Setelah dilakukan perhitungan didapat hasil perhitungan sebesar 0,7813. Menurut 

kriteria klasifikasi reliabilitas, angka tersebut termasuk kedalam kategori tinggi. 

Dengan ini instrumen soal yang akan diujikan terbukti reliabel.  

3.8.3 Uji Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran soal adalah salah satu indikator apakah soal itu baik atau tidak. 

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

tentu tidak akan membuat taraf berpikir siswa mengembang dan jika soal terlalu 

sulit siswa akan menyerah. 

Sukar mudahnya soal ditunjukkan dengan bilangan yang disebut indeks 

kesukaran. Nilai indeks kesukaran berkisar antara 0,0 samapai dengan 1,0. Arikunto 

(2013: 207) menjelaskan bahwa indeks kesukaran 0,0 mengindikasikan bahwa soal 

terlalu sukar dan indeks kesukaran 1,0 mengindikasikan soal terlalu mudah. 

   0,0     1,0 

   Sukar    Mudah 

Semakin besar bilangan indeks maka semakin mudah soal itu 

Untuk menghitung taraf kesukaran dalam penelitian ini menggunakan rumus:  
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P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P = Proporsi 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Arikunto (2013:210) mengungkapakan ada 3 indeks kesukaran yang sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Soal dengan P 0,00 sampai 0.30 adalah sukar 

2. Soal dengan P 0,31 samapai 0,70 adalah sedang 

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

Tabel 3.7 Hasil Analisis Taraf Kesukaran 

Kriteria Jumlah No Soal 

Sukar  6 1, 3, 16, 30, 48, 50. 

Sedang  23 2, 5, 9, 12, 13, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 

29, 33,35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. 

Mudah  21 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 

28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 45, 48, 49, 

50. 
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Diagram 3.2 Hasil Taraf Kesukaran 

 

Hasil analisis taraf kesukaran menunjukkan bahwa terdapat 21 soal berkategori 

mudah, 23 soal berkategori sedang dan 6 soal berkategori sukar. Untuk perhitungan 

taraf kesukaran dapat dilihat dalam lampiran 10. 

3.8.4 Daya Pembeda  

Daya pembeda mengukur kemampuan suatu soal dalam membedakan siswa 

yang berkemampuan tinggi dan rendah. Indeks diskriminasi (D) adalah angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda dengan kisaran 0,00 sampai 1,00. Dalam 

indeks diskriminasi terdapat tanda negatif yang menunjukkan jika suatu soal 

mengartikan sesuatu secara terbalik bagi peserta tes (siswa pandai sebagai siwa 

bodoh dan siswa bodoh sebagai siswa pandai) 

Rumus untuk mencari Indeks diskriminasi (D) adalah:  

   D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA -PB 

21
23

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

HASIL TARAF KESUKARAN

Mudah

Sedang

Sukar



61 
 

 
 

Keterangan: 

D = indeks diskriminasi 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyak peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang mejawab benar (p adalah indeks 

kesukaran 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 = Jelek 

D = 0,21 – 0, 40 = Cukup 

D = 0,41 - 0,70 = Baik 

D = 0.71 – 1,00 = Baik sekali 

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

negatif sebaiknya di buang.   

Penghitungan daya pembeda ini dilakukan dengan bantuan microsoft excel. Hasil 

penghitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Kriteria Jumlah No Soal 

Baik 2 2, 44 

Cukup  21 3,5, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 

29, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47 

Jelek  27 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 

24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 

48, 49, 50 
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Hasil analisis daya pembeda soal pada tabel 3.7 terdapat 2 soal yang berdaya 

beda baik, 21 soal berdaya beda cukup dan 27 soal berdaya beda jelek. Perhitungan 

daya beda soal terdapat pada lampiran 11. 

Instrumen penelitian yang digunakan ada sebanyak 20 soal, soal tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai soal pretest dan posttest. Ke 20 butir soal tersebut 

yaitu 2, 3, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 41, 44, 45, 47, 49. 

 

3.9 ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.9.1 Analisis Data Populasi 

3.9.1.1 Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang akan diuji adalah nilai 

akhir semester matapelajaran IPS kelas V SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan. Data 

yang berdistribusi normal dapat diartikan bahwa data tersebut dapat dianggap telah 

mewakili populasi. Uji normalitas ini juga dilaksanakan untuk menentukan rumus 

uji hipotesis yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal makan uji 

hipotesis menggunakan statistik parametrik dan jika berdistribusi tidak normal 

maka menggunakan statistik non parametrik.  

Analisis data ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows 

version 16.0 menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan 

cara Analyze-non parametric test-One Sample KS.  
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Hipotesis normalitas dalam penelitian ini adalah: 

Ho: data kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal 

Ha: data kelas kontrol dan kelas ekpertimen tidak berdistribusi normal  

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. 

a. Jika nilai sig (2 - tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Jika nilai sig (2 - tailed) > 0,05maka Ha ditolah dan Ho diterima. 

Acuan nilai probabilitasnya adalah 5% (0,05). Perhitungan uji normalitas data 

populasi terdapat dalam lampiran 3 poin a. 

Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Populasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  KlsV_SDN01 KlsV_SDN03 

N 26 25 

Normal Parametersa Mean 65.92 64.92 

Std. Deviation 4.963 9.110 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .195 .168 

Positive .167 .168 

Negative -.195 -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z .997 .838 

Asymp. Sig. (2-tailed) .274 .483 

a. Test distribution is Normal. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Asimp. Sig (2-tailed) di kelas V 

SDN 01 Kriyan adalah 0,274 (>0,05) dan di kelas V SDN 03 Kriyan adalah 0,483 

(>0,05). Berdasarkan taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa subjek 

penelitian berdistribusi normal. Melihat pada hipotesis yang digunakan pada data 

populasi dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti 

bahwa data berdistribusi normal. 
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3.9.1.2 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya varians 

sample-sample yang diambil dari populasi yang sama. Ada 2 kelas yang digunakan 

dalam penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika kedua kelas 

tersebut memiliki varians yang sama maka dapat disebut homogen. 

Uji homogenitas populasi bertujuan untuk mengetahui kesamaan varians 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Jika kedua kelompok memiliki 

varians yang sama maka dapat dikatakan bahwa data bersifat homogen, sedangkan 

jika data tidak memiliki varians yang sama berarti data tidak homogen. Uji 

homogenitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil penelitian 

yang didapat antara kedua kelas (kontrol dan eksperimen) bukan dikarenakan 

adanya perbedaan varians dari kedua kelompok tersebut, tetapi akibat dari 

pemberian perlakuan yang berbeda terhadap kedua kelas tersebut.  

Penghitungan data dilakukan dengan propgram SPSS for windows version 16.0 

yaitu Analyze-Compare Means-Oneway Anova. Hasil output dapat dilihat pada 

tabel Test of Homogenety of Variances. Kriteria nilai signifikansinya adalah 5% 

(0.05).   

Hipotesis homogenitas dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Data kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau 

homogen 

Ha: Data kelas kontrol dan kelas ekperimen tidak mempunyai varians yang sama 

atau tidak homogen 
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Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. 

a. Jika nilai sig (2 - tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Jika nilai sig (2 - tailed) > 0,05maka Ha ditolah dan Ho diterima. 

Hasil perhitungan homogenitas data terdapat pada lampiran 3 poin b. 

 Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Data Populasi 

Test of Homogeneity of Variances  

Levene Statistic df1 df2 Sig. Ftabel 

3.942 1 49 .053 4,04 

 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Sig. Sebesar 0,053 >0,05 dan 

FLevene statistic (hitung) adalah 3, 942 < Ftabel (4,04) dengan ini dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen mempunyai varians yang sama atau homogen. 

3.9.2 Analisis Data Awal 

3.9.2.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak, jika data kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi normal artinya data kelas tersebut dapat dianggap 

mewakili populasi. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya 

>0,05. Data yang dihasilkan digunakan sebagai pengujian prasyarat analisis hasil 

belajar.  Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows 

version 16.0 dengan teknik Kolmogorov Smirnov yaitu Analyze – Non Parametric 

test – One Sample KS. Perhitungan normalitas data awal terdapat pada lampiran 14 

poin a. 
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Tabel 3.11 Hasil Pengujian Normalitas Hasil Belajar Pretest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre_Kontrol Pre_Eksperimen 

N 26 25 

Normal Parametersa Mean 38.27 38.20 

Std. Deviation 12.723 10.693 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .127 .142 

Positive .127 .102 

Negative -.104 -.142 

Kolmogorov-Smirnov Z .646 .712 

Asymp. Sig. (2-tailed) .798 .691 

a. Test distribution is Normal. 

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa data pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari Sig. di kedua kelas 

lebih dari 0,05 yaitu 0,798 pada kelas kontrol dan 0,691 pada kelas eksperimen. 

Dengan ini, hipotesis yang berlaku adalah Ho diterima dan Ha ditolak, dengan 

kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 

3.9.2.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data pretest 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Pengujian ini dilakukan karena telah 

diketahui bahwa data berdistribusi normal berdasarkan pengujian normalitas yang 

sudah dilaksanakan. Uji homogenitas ini dilakukan untuk memastikan kembali 

bahwa kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol memiliki varians data yang 

sama, hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perbedaan yang terjadi benar 

karena adanya perbedaan perlakuan yang di dapatkan antara kelas kontrol dan 

eksperimen, bukan sebagai akibat dari perbedaan varians yang ada dalam kedua 

kelompok.  
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Data dikatakan homogen jika mempunyai nilai signifikansi >0,05.  Uji 

homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 dengan cara Analyze – Compare 

Means – Oneway Anova. Perhitungan homogenitas data awal terdapat pada 

lampiran 14 poin b. 

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas Pretest 

Test of Homogeneity of Variances  

Levene Statistic df1 df2 Sig. Ftabel 

1.013 1 49 .319 4,04 

 

Berdasarkan tabel 3.12, dapat diketahui bahwa hasil belajar Pretest kelompok 

kontrol dan eksperimen adalah homogen. Hal ini ditunjukkan dari nilai Sig sebesar 

0,319 > 0,05 dan FLevene statistic (hitung) adalah 1,013 < Ftabel (4,04). Dengan ini, dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti kedua kelompok 

memiliki varians yang sama atau homogen. 

 

3.9.3 Analisis Data Akhir 

3.9.3.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas tahap ini dilakukan terhadap data posttest kelas kontrol dan 

eksperimen. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai signifikansinya > 0,05. Sebagaimana pengujian data awal, 

pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows version 16.0 

dengan teknik Kolmogorov Smirnov yaitu Analyze – Non Parametric test – One 

Sample KS. Perhitungan normalitas data akhir terdapat pada lampiran 15 poin-a. 
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Tabel 3.13 Hasil Uji Normalitas Posttest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post_Kontrol Post_Eksperimen 

N 26 25 

Normal Parametersa Mean 51.73 64.80 

Std. Deviation 14.556 16.487 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .140 .184 

Positive .140 .085 

Negative -.088 -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 .919 

Asymp. Sig. (2-tailed) .691 .367 

a. Test distribution is Normal. 

Pada tabel 3.13 menunjukkan bahwa sebaran data Posttest di kelompok kontrol 

dan eksperimen berdistribusi normal, atau dapat diartikan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak. Dalam tabel terlihat bahwa hasil Asymp.Sig. (2-tailed), nilai 

signifikansi yang diperoleh di kelas kontrol sebesar 0,691 dan di kelas eksperimen 

sebesar 0,367. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

3.9.3.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data posttest dari 

kelas kontrol dan eksperimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Data 

dikatakan homogen jika mempunyai nilai signifikansi >0,05.  Uji homogenitas 

dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 dengan cara Analyze – Compare Means – 

Oneway Anova. Hasil perhitungan homogenitas data akhir dapat dilihat dalam tabel 

berikut. Perhitungan homogenitas data akhir terdapat pada lampiran 14 poin b. 
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Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Test of Homogeneity of Variances  

Posttest     

Levene Statistic df1 df2 Sig. Ftabel 

.365 1 49 .549 4.04 

 

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil belajar Posttest adalah 

0,549. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai FLevene statistic (hitung) 

adalah 0,365 < Ftabel (4,04). Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

posttest adalah homogan.  Hal ini berarti bahwa sample yang digunakan dalam 

penelitian tidak jauh berbeda. Hipotesis yeng berlaku adalah Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Homogenitas disini memiliki arti bahwa siswa yang dijadikan sample 

penelitian memiliki keseimbangan dalam prestasi, siswa tidak dikelompokkan 

tersendiri dalam satu kelas yang hanya berisi siswa yang berprestasi dan satu kelas 

lainnya siswa yang kurang berprestasi. Data homogenitas ini tidak serta merta dapat 

diartikan jika nilai Posttest di kelas kontrol dan eksperimen adalah sama, data nilai 

Posttest di kedua kelas adalah berbeda. Kesamaan antara kedua kelas ini hanyalah 

sebaran datanya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, dapat dilihat pada hasil uji 

gain. 

3.9.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rerata hasil belajar kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 
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Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar materi 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

2. Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar materi 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig (2-tailed)<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika nilai sig (2tailed) >0,05maka Ha ditolah dan Ho diterima 

3.9.4.1 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar. Uji gain 

merupakan selisih perolehan hasil belajar pretest dan posttest. Data input yang telah 

diambil dari nilai posttest dikurangi nilai pretest pada kedua kelompok penelitian.  

Rumus gain adalah: 

   (g) = 
% (𝑺𝑭)− % (𝑺𝒊)

𝟏𝟎𝟎−%(𝑺𝒊)
 

Keterangan: 

(g) : gain ternormalisasi 

(Sf) : nilai rata-rata posttest 

(Si)  nila rata-rata pretest 

Kriteria 

(g) ≥ 0,7  = tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7  = sedang 
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(g) < 0,3  = rendah 

3.9.4.2 Uji Dua Pihak (Uji t) 

Uji t merupakan langkah setelah uji gain dilakukan. Pengujian ini merupakan 

Independent Sample Test dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengatruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPS menggunakan metode Course 

Review Horay. Penghitungan uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program SPSS for Windows version 16.00 dengan rumus Analyze – Compare Means 

– Independent T-Test. Hasil uji t dilihat pada kolom t-test for Equality of Means 

jika nilai Sig.(2-tailed) <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3.9.4.3 Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji hipotesis pengaruh digunakan untuk menguji apakah metode pembelajaran 

Course Review Horay berpengaruh secara signifikan terhadap variabel aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada eksperimen. Pengujian yang digunakan adalah uji regresi 

linear sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

klausal suatu variabel independen dengan suatu variable dependen (Sugiono, 2012: 

261).  

Data yang diinput adalah data aktivitas belajar siswa dan data nilai hasil belajar 

yang berupa nilai posttest kelas eksperimen. Uji  regresi linier sederhana dilakukan 

dengan program SPSS for windows version 16.0 yaitu Analyze-Regression-Linier.  

Dasar pengambilan keputusan untuk uji regresi linier sederhana adalah: 

a. Ho : Variabel aktivitas belajar secara parsial tidak berpengaru signifikan 

terhadap variabel hasil belajar 
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b. Ha: Variabel aktivitas belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel hasil belajar 

3.9.5 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh dari observasi guru kelas berdasarkan instrumen 

lembar aktivitas siswa. Instrumen tersebut mengacu pada deskriptor pedoman 

observasi aktivitas siswa yang telah ditentukan peneliti. Lembar observasi yang ada 

diisi dengan memberikan tanda (√) pada deskriptor yang nampak. 

Skor skala aktivitas siswa mulai dari 1 sampai 4, dengan skor maksimal adalah 40. 

Langkah-langkah dalam melakukan penilaian aktivitas belajar siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan skor pada setiap butir 

b. Menjumlahkan skor untuk setiap butir deskriptor yang diperoleh secara 

menyeluruh. 

c. Menentukan predikat 

d. Mencari rentang skor 

R = skor tertinggi – skor terendah 

e. Mencari banyak kelas. 

K = 4, karena terdapat empat kriteria. 

f. Mencari lebar kelas 

I = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

g. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel 

(Arikunto, 2010 : 270-272) 
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Skor maksimum adalah 40 dan skor minimumnya adalah 10. Predikat skor aktivitas 

siswa yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

Rentang (R)  = nilai tertinggi – nilai terendah 

  = 40 – 10 

  = 30 

Kelas (K) = 4 (karena menggunakan 4 kriteria) 

Interval (I) = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
  = 

30

4
 = 7,5 dibulatkan menjadi 8. 

 Tabel 3.15 kriteria aktivitas siswa 

Nilai Kriteria 

34≤ Skor  40 Sangat Baik 

26 ≤ Skor <34 Baik 

18 ≤ Skor < 26 Cukup 

10 ≤ Skor <18 Kurang 

 

3.9.6 Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil 

belajar siswa dalam ranah kognitif dengan tes berbentuk pilihan ganda. Hasil tes 

diperiksa kemudian dinilai(diberi skor). Item soal yang dijawab benar mendapatkan 

skor 1 dan yang menjawab salah tidak diberi skor (0). 

Nilai siswa dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

  Nilai = 
B

𝑁
x 100 (skala 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar 

N = jumlah butir soal 
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Pada mata pelajaran IPS di SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan ditetapkan 

KKM sebesar 70. Maka, nilai siswa ≥ 70 dinyatakan sudah tuntas dan jika nilai 

siswa kurang dari 70 maka dinyatakan belum tuntas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI DATA 

4.1.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan yang 

terletak di Jalan Raya Gotri-Welahan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

SDN 01 Kriyan dan SDN 03 Kriyan merupakan SD satu atap dimana kedua SD 

tersebut terletak dilokasi yang sama dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara 

bersama. Kedua sekolah ini bersetatus terakreditasi A. Secara umum kondisi fisik 

SDN 01 dan 03 Kriyan sudah baik, ruang kelas sudah mempunyai penerangan yang 

cukup, fentilasi udara yang baik, memiliki meja dan kursi dengan jumlah yang 

memadahi. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 01 dan 03 Kriyan, 

dimana siswa kelas V SDN 01 Kriyan sebagai kelas kontrol yang menerima 

perlakuan menggunakan metode cermah dan siswa kelas V SDN 03 Kriyan sebagai 

kelas eksperimen yang menerima perlakuan menggunakan metode Course Review 

Horay. Jumlah siswa di kelas kontrol adalah 26 siswa yang terdiri-dari 8 siswa 

perempuan dan 18 siswa laki-laki, sedangkan jumlah siswa kelas V SDN 03 Kriyan 

adalah 25 siswa yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. 
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Tabel 4.1 Data Subjek Penelitian 

Jenis Kelamin SDN 01 Kriyan  

(Kelas Kontrol) 

SDN 03 Kriyan  

(Kelas Eksperimen) 

Perempuan 8 siswa 8 siswa 

Laki-laki 18 siswa 17 siswa 

Jumlah 26 siswa 25 siswa 

Berdasarkan data homogenitas populasi, kedua kelas tersebut bersifat 

homogen sehingga tidak ada perbedaan atau ketimpangan sosial diantara keduanya 

dan data yang ada dapat dikatakan berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

sama. Tidak ada kelas yang dapat dikatakan lebih ungul daripada yang lain pada 

kedua kelas tersebut, masing-masing kelas memiliki persebaran yang sama antara 

siswa yang berprestasi atau unggul dan juga memiliki siswa yang kurang atau 

lambat dalam belajar. 

Kedua kelas tersebut dalam kegiatan belajar mengajar terbiasa menggunakan 

metode pembelajaran ceramah yang dipadukan dengan tanya jawab, penugasan dan 

terkadang berdiskusi. Penerapan metode ceramah dalam pembelajaran sebenarnya 

memiliki kelemahan, diantaranya adalah partisipasi siswa dalam pembelajaran 

rendah, interaksi guru dan siswa kurang dan cepat menimbulkan kejenuhan. 

Dengan ini, peneliti menerapkan metode CRH pada materi mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran dan tercipta 

suasana yang menyenangkan selama pembelajaran berlangsung. 

4.1.2 Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dari penerapan metode CRH terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di SDN 03 

Kriyan kelas V pada mata pelajaran IPS.  Untuk mengetahui pengaruh tersebut, 
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maka diperlukan kelompok kontrol yang digunakan sebagai pembanding dengan 

menerapkan metode pembelajaran ceramah bervariasi. 

Pelaksana kegiatan adalah guru kelas masing-masing kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen. Alasan kenapa guru kelas dipilih sebagai pelaksana karena untuk 

meminimalisir faktor lain selain penerapan metode pembelajaran Course Review 

Horay yang dapat mempengaruhi hasil belajar dan aktivitas siswa selama penelitian 

berlangsung. Sedangkan peneliti bertugas sebagai observer atau pengamat pada 

kelas kontrol maupun kelas ekperimen ketika guru kelas melaksanakan 

pembelajaran. Dengan melibatkan guru kelas secara langsung diharapkan dapat 

menjadi tambahan pengetahuan guru tersebut mengenai metode pembelajaran 

Course Review Horay dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya sehingga 

bisa menjadi salah satu alternatif dalam menentukan model atau metode yang akan 

digunakan khusunya bagi guru kelas V SDN 03 Kriyan sebagai kelas eksperimen. 

Guru kelas sebagai pelaksana, maka peneliti mengatur penelitian bersama 

kedua guru kelas agar pelasanaan penelitian berjalan dengan baik. Untuk 

menghindari faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan 

menyesuaikan dengan kesibukan guru kelas maka jadwal kegiatan pelaksanaan di 

kelas kontrol dan eksperimen hanya memiliki waktu jeda yang singkat. Sehingga 

waktu pelaksanaan penelitian di kelas kontrol dan ekperimen dilakukan pada hari 

yang sama dan dilaksanakan secara bergantian dengan jeda waktu jam istirahat. 

Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang telah terlaksana. 
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Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Tanggal 

Penelitian 

Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Kelas Eksperiment Kelas Kontrol 

1 14 Mei 2016 Pretest Pukul 07.00-07.30 Pukul 09.00-09.30 

2 14 Mei 2016 Pertemuan 1 Pukul 07.30-08.40 Pukul 09.30-10.40 

3 21 Mei 2016 Pertemuan 2 Pukul 07.00-08.10 Pukul 09.00-10.10 

4 24 Mei 2016 Pertemuan 3 Pukul 10.10-11.30 08.10-09.35 

5 24 Mei 2016 Posttest 11.30-12.00 09.35-10.05 

Berdasarkan jadwal tersebut, Pretest dilaksanakan sebelum pembelajaran 

pertama berlangsung dan dan Posttest dilaksanakan sehari setelah pembelajaran 

terakhir dilaksanakan. 

Pada pertemuan pertama, pelaksanaan kegiatan dimulai di kelas eksperimen 

terlebih dahulu yaitu pada jam ke-2 dan ke-3 dan di kelas kontrol pada jam ke-5 

dan 6. Pertemuan kedua kegiatan penelitian dimulai di kelas eksperimen pada jam 

pertama dan ke-2 dan dilanjutkan di kelas kontrol setelah jam istirahat atau pada 

jam ke-4 dan 5. Pada pertemuan ketiga, pelaksanaan penelitian dimulai di kelas 

kontrol yaitu pada jam ke-3 dan ke-4 dan dilanjutkan dengan kelas eksperimen pada 

jam ke 6 dan 7. Masing-masing pembelajaran pada kedua kelas adalah 2 jam 

pertemuan atau 2 X 35 menit. 

Pada perlakuan pertama, di kelas kontrol siswa tidak merasa ada yang berbeda 

karena metode yang diterapkan adalah metode yang sering digunakan. Namun, 

partisipasi siswa dalam pembelajaran tidak begitu terlihat, siswa terlihat jenuh dan 

bosan dalam mengikuti pembelajaran karena sepanjang pelajaran mereka dituntut 

untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Guru harus selalu mengingatkan siswa 

agar siswa tidak sibuk bermain sendiri dan mendengarkan penjelasan.  Sedangkan 

di kelas eksperimen masih terdapat banyak kendala. Siswa masih merasa 

kebingungan dan bertanya-tanya ketika metode pembelajaran akan diterapkan.  
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Pada perlakuan kedua menunjukkan adanya perbedaan. Kelas eksperimen 

lebih memahami langkah-langkah metode pembelajaran CRH yang akan mereka 

lakukan.  Siswa lebih bersemangat ketika menjawab pertanyaan maupun bersorak 

hore ketika mereka berhasil menjawab benar soal kuis kelompok dan membentuk 

sebuah garis. Sedangkan di kelas kontrol kondisi yang sama masih terlihat seperti 

pada perlakuan pertama. Siswa belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Pada perlakuan ketiga kelas ekperimen lebih faham terhadap langkah-

langkah metode CRH, guru hanya memberikan penjelasan singkat untuk 

mengingatkan siswa. Siswa lebih bersemangat ketika berdiskusi maupun menjawab 

soal kuis kelompok. Siswa tidak lagi ragu-ragu ketika akan berteriak hore ketika 

jawaban benar dan membentuk sebuah garis. Pada kelas kontrol, aktivitas siswa 

masih kurang, siswa masih hanya duduk diam dan mendengarkan guru, ketika di 

beri kesempatan untuk bertanya atau menjawab respon siswa masih kurang.  

 

4.2 DATA HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Penerapan Metode CRH dan Metode Ceramah 

Pelaksanaan penelitian di kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh peneliti dan guru kelas masing-

masing kelas ekperimen dan kelas kontrol seperti yang terlihat pada tabel 4.2. 

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini diaksanakan oleh guru kelas masing-

masing yang jauh-jauh hari telah di berikan RPP oleh peneliti untuk dilaksanakan. 

Peneliti selama pelaksanaan pembelajaran bertugas sebagai observer dan 

mengobservasi sesuai dengan lembar observasi yang tersedia. 
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4.2.1.1 Penerapan Metode Course Review Horay 

Berikut ini adalah gambaran dari penerapan metode pembelajaran Course 

Review Horay dari pertemuan 1-3 yang dilaksanakan oleh guru kelas  (kelas 

eksperimen) berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Pembelajaran IPS dengan  

Metode Pembelajaran Course Review Horay 

No Sintaks Pembelajaran Pertemuan 

I II III 

1 Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

√ √ √ 

2 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar tokoh-

tokoh dan peristiwa dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

√ √ √ 

3 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa sesuai 

dengan materi. 

√ √ √ 

4 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. √ √ √ 

5 Guru memberikan tugas yang harus diselesaikan pada 

setiap kelompok. 

√ √ √ 

6 Masing-masing perwakilan kelompok membacakan 

hasil diskusinya. 

√ √ √ 

7 Guru menjelaskan aturan permainan dalam penilaian 

akhir kelompok. 

√ √ √ 

8 Siswa bekerja sama dalam menentukan urutan nomor 

pada tiap kotak dan mengerjakan soal. 

√ √ √ 

9 Guru bersama siswa membahas soal yang telah 

dikerjakan secara kelompok 

√ √ √ 

10 Kelompok yang berhasil mendapatkan garis vertikal, 

horisontal maupun diagonal berteriak “hore” 

√ √ √ 

 

Menurut perhitungan Skala Likert dalam bentuk Checklist pilihan jawaban 

“ya” dan “tidak”, jika “ya” nilai yang diberikan adalah 2 dan jika “tidak” nilai 

yang diberikan adalah 1. 
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Format penilaian : ∑skor 

Nilai Kriteria 

17 – 20 Baik 

14 – 16 Cukup 

10 – 13 Kurang 

Berdasarkan tabel 4.3 semua sintak pembelajaran telah dilaksanakan. Jadi 

perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Format penilaian : ∑skor 

   = 2 x 10 

   = 20 (baik) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, keterlaksanaan seluruh sintaks 

pembelajaran CRH termasuk kedalam kategori baik. 

Dalam setiap pelaksanaan perlakuan, peneliti melakukan observasi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan langsung oleh guru kelas. Observasi 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran 

dengan cara memberikan Checklist  pada lembar observasi yang ada. Setelah selesai 

perlakuan, peneliti sebagai observer memberikan penjelasan kepada guru kelas 

mengenai apa saja yang sudah terlaksana dengan baik dan apa saja yang perlu di 

perbaiki.  

Selama pelaksanaan pembelajaran guru sudah melaksanakan semua sintak 

yang ada. Namun pada pertemuan pertama, guru pada bagian tertentu masih terlihat 

bingung menentukan langkah pembelajaran yang selanjutnya, sehingga beberapa 
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kali guru melihat rpp kembali untuk memastikan langkah-langkah yang sudah 

dilaksanakannya itu benar.  

Dengan ini, peneliti sebagai observer menegaskan bahwa langkah-langkah 

yang ada telah terlaksana secara keseluruhan. Lembar observasi metode CRH Di 

kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 5. 

4.2.1.2 Pelaksanaan Metode Ceramah Bervariasi 

Berikut ini adalah gambaran dari penerapan metode pembelajaran ceramah 

pada kelas kontrol dari pertemuan 1-3 yang dilaksanakan oleh guru kelas 

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Pembelajaran IPS dengan  

Metode Pembelajaran Ceramah Bervariasi 

No Sintaks Pembelajaran Pertemuan 

I II III 

1 Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

√ √ √ 

2 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar tokoh-

tokoh dan peristiwa dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

√ √ √ 

3 Guru menjelaskan materi √ √ √ 

4 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa sesuai 

dengan materi. 

√ √ √ 

5 Guru mengkonfirmasi jawaban yang benar dari tanya 

jawab yang telah dilakukan. 

√ √ √ 

6 Guru menjelaskan kembali materi yang belum di 

pahami siswa. 

√ √ √ 

7 Guru memberikan tugas individu kepada siswa √ √ √ 

8 Guru bersama siswa mendiskusikan jawaban yang 

benar dari tugas yang telah diberikan. 

√ √ √ 

9 Guru meminta siswa untuk menceritakan apa yang 

telah dipelajari. 

√ √ √ 

10 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

√ √ √ 
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Menurut perhitungan Skala Likert dalam bentuk Checklist pilihan jawaban 

“ya” dan “tidak”, jika “ya” nilai yang diberikan adalah 2 dan jika “tidak” nilai 

yang diberikan adalah 1. 

Format penilaian : ∑skor 

Nilai Kriteria 

17 – 20 Baik 

14 – 16 Cukup 

10 – 13 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.3 semua sintak pembelajaran telah dilaksanakan. Jadi 

perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Format penilaian : ∑skor 

   = 2 x 10 

   = 20 (baik) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, keterlaksanaan seluruh sintaks 

pembelajaran ceramah termasuk kedalam kategori baik. 

Dalam setiap pelaksanaan perlakuan, peneliti melakukan observasi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan langsung oleh guru kelas. Observasi 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran 

dengan cara memberikan Checklist  pada lembar observasi yang ada. Setelah selesai 

perlakuan, peneliti sebagai observer memberikan penjelasan kepada guru kelas 

mengenai apa saja yang sudah terlaksana dengan baik dan apa saja yang perlu di 

perbaiki. Dengan ini, peneliti sebagai observer menegaskan bahwa langkah-

langkah yang ada telah terlaksana secara keseluruhan. 
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4.2.2 Data Hasil Aktivitas Belajar Siswa dengan Metode CRH  

Aktivitas belajar siswa yang diamati adalah sesuai dengan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa yang telah ditetapkan peneliti. Observasi dilaksanakan mulai 

dari awal pembelajaran dimulai sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran baik di 

kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Observasi ini dilakukan oleh peneliti 

dengan cara memberikan tanda Checklist (√) pada lembar observasi sesuai dengan 

apa yang terjadi di dalam kelas. 

Terdapat 10 indikator didalam lembar observasi yang perlu diamati, setiap 

indikator terdapat 4 deskriptor, sehingga nilai maksimal adalah 40 dan skor minimal 

adalah 10 karena setiap indikator jika semua deskriptor tidak terlihat tetap 

mendapatkan nilai 1. Terdapat empat kriteria skor aktivitas siswa yang digunakan 

yaitu “ sangat baik, baik, cukup dan kurang”. Berikut adalah tabel kriteria nilai 

aktivitas siswa . 

Tabel 4.5 Kriteria Nilai Aktivitas Siswa 

Nilai Kriteria 

34≤ Skor  40 Sangat Baik 

26 ≤ Skor <34 Baik 

18 ≤ Skor < 26 Cukup 

10 ≤ Skor <18 Kurang 

*Diadaptasi dari Sukmadinata, 2010:230 

Hasil dari pengamatan observasi aktivitas belajar siswa kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

P I P II P III P I P II P III 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran (mental 

activities) 

3 4 4 3 4 4 

2 Menanggapi Apersepsi 

(emosional activities) 

2 2 3 3 2 4 

3 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru (listening activities) 

2 3 3 2 3 3 

4 Melakukan Kegiatan bertanya 

dan menjawab 

(Oral and emotional activities) 

1 2 2 1 2 2 

5 Ketertiban dalam pembentukan 

kelompok (emotional activities) 

   2 3 4 

6 Mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan 

kelompoknya (mental activities) 

   2 3 3 

7 Menjawab kuis kelompok (oral 

activities, listening activities, 

moral activities) 

   3 3 4 

8 Melakukan refleksi pembelajaran 

(oral and emotional activities) 

1 2 2 2 2 2 

9 Membuat kesimpulan 

pembelajaran (writing activities, 

mental activities) 

2 3 3 2 3 3 

10 Respon siswa menanggapi 

penghargaan yang diberikan guru 

(emotional activities) 

2 2 3 2 4 4 

JUMLAH 13 18 20 22 29 33 

KRITERIA K K C C B B 

 

Pada tabel hasil observasi aktivitas belajar siswa tersebut dapat diketahui 

bahwa di kelas kontrol pada pertemuan 1 terdapat 13 deskriptor, pertemuan II 

sebanyak 18 deskriptor dan pertemuan III sebanyak 20 deskriptor yang nampak. 

Maka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa pada 

pertemuan I, II, dan III di kelas kontrol secara berturut-turut memiliki kriteria 
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kurang, cukup dan cukup. Sedangkan pada kelas eksperimen, pertemuan I sebanyak 

22 deskriptor tercapai, pertemuan II sebanyak 30 deskriptor dan pertemuan III 

sebanyak 34 deskriptor. Sehingga pada kelas eksperimen berturut-turut memiliki 

kriteria cukup, baik, baik. 

Pada Indikator pengamatan pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran dengan deskriptor datang 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, siswa 

duduk ditempat duduknya masing-masing dengan rapi dan membawa buku adalah 

hal mutlak yang harus dilakukan siswa baik di kelas kontrol dan eksperimen. Hanya 

saja beberapa siswa ketika pembelajaran sudah dimulai tidak mengeluarkan atau 

membuka buku yang mereka bawa.  

Pada pertemuan pertama di kelas kontrol, indikator menanggapi apersepsi 

sesuai meteri pelajaran ditunjukkan oleh 50% siswa. Tanggapan yang diberikan 

belum menunjukkan kesesuaian terhadap materi. Apersepsi yang dilakukan adalah 

dengan menyanyikan lagu “Halo-halo Bandung”. Sedangkan untuk pertemuan 

kedua deskriptor yang nampak masih sama dengan pertemuan pertama,  dan 

pertemuan ketiga terdapat penambahan 1 deskriptor yang nampak. Peningkatan 

tersebut ditunjukkan dengan respon siswa yang sesuai dengan meteri. Pada 

indikator ketiga yaitu memperhatikan penjelasan oleh guru, hanya 2 deskriptor yang 

nampak, masih banyak siswa yang berbicara sendiri dengan siswa lain. Selain itu 

pada indikator ke-4 yaitu melakukan kegiatan bertanya dan menjawab, hanya satu 

deskriptor yang nampak yaitu siswa menjawab pertanyaan dari guru, pada 

pertemuan kedua dan ketiga deskriptor yang nampak bertambah yaitu siswa 

sebelum menjawab pertanyaan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Indikator 
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pengamatan aktivitas siswa yang ke 5 sampai 7 tidak dilakukan di kelas kontrol 

sehingga indikator ini adalah nihil (0). 

Pada akhir pembelajaran indikatornya adalah melakukan refleksi, membuat 

kesimpulan dan pemberian penghargaan. Pada pertemuan pertama siswa dalam 

membuat kesimpulan sudah nampak 2 deskriptor sama halnya dengan pertemuan 

kedua, terdapat penambahan 1 deskriptor yang terlaksana pada pertemuan ketiga, 

yaitu siswa dapat menyimpulkan materi secara menyeluruh. Deskriptor pada 

indikator respon siswa terhadap penghargaan yang diberikan oleh guru cukup 

tinggi, terutama pertemuan kedua dan ketiga ada 3 deskriptor yang terlaksana. 

Pertemuan pertama di kelas eksperimen, respon siswa dalam mempersiapkan 

diri dalam menerima pembelajaran cukup baik, 2 deskriptor telah terpenuhi yaitu 

siswa datang sebelum pembelajaran dimulai dan duduk dengan rapi. Apersepsi 

yang dilakukan pada pertemuan ini adalah dengan menyanyikan lagu “halo-halo 

bandung”, dimana lagu ini menceritakan sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi 

selama mempertahankan kemerdekaan. Dengan bantuan lagu tersebut siswa dapat 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, sehingga 

3 deskriptor sudah dapat terpenuhi. Untuk indikator ketiga yaitu memperhatikan 

penjelasan guru, pada pertemuan pertama hanya ada 2 deskriptor yang terpenuhi, 

ini bisa dikarenakan guru dalam menjelaskan masih dilakukan dengan cara 

membaca buku atau bahan ajar. Sehingga selama guru menjelaskan materi masih 

terlihat sebagian siswa yang berbicara dengan teman sebangku. Namun pada 

pertemuan kedua dan ketiga sikap siswa berubah menjadi lebih memperhatikan 

penjelasan dari guru dan mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Pada pertemuan 
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pertama dalam indikator melakukan kegiatan bertanya dan menjawab hanya 1 

deskriptor yang nampak, siswa belum berani untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan yang di berikan oleh guru, siswa baru menjawab jika sudah di tunjuk 

oleh guru, namun pada pertemuan kedua dan ketiga siswa sudah berani berinisiatif 

untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. 

Pembentukan kelompok di awal pertemuan siswa kurang kondusif, siswa 

mesih kebingungan dengan penempatan tempat duduk kelompok, sehingga untuk 

mengatur tempat duduk secara berkelompok cukup menghabiskan banyak waktu 

dan suasana kelas menjadi gaduh. Selain itu pembagian tugas belum terlaksana 

dengan baik. Walaupun demikian, siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Untuk pertemuan kedua, dalam pembentukan kelompok 

siswa segara menempatkan diri dengan kelompoknya sesuai dengan tempat yang 

telah di bagi oleh guru dan siswa sudah dapat menerima anggota kelompoknya. 

Sedangkan pada pertemuan ketiga, pembentukan kelompok sudah lebih 

terkondisikan. Siswa dapat bekerja kelompok dengan baik, dapat menerima semua 

anggota kelompoknya dan dapat melakukan pembagian tugas dengan baik. 

Indikator keenam yaitu mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompok 

pada pertemuan pertama terlihat 2 deskriptor yang nampak yaitu mendiskusikan 

masalah dalam kelompok dan tertib ketika berkelompok sedangkan deskriptor lain 

seperti memberikan pendapat pada kelompok ketika sedang berdiskusi baru terlihat 

pada pertemuan kedua dan ketiga. Setelah kegiatan berdiskusi selesai maka 

dilanjutkan dengan kuis kelompok, dalam indikator kuis kelompok pada pertemuan 

pertama dan kedua terdapat 3 deskriptor yang tercapai, hal ini dikarenakan masih 
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terdapat siswa yang diam-diam membuka buku bacaan untuk mencari jawaban 

yang benar. Pada pertemuan ketiga siswa mulai percaya diri menjawab kuis 

kelompok tanpa membuaka buku bacaan.  

Pada kegiatan penutup, sebagaiman di kelas kontrol, kelas eksperimen 

indikator yanga ada adalah melakukan refleksi, membuat kesimpulan dan respon 

siswa dalam menanggapi penghargaan yang diberikan oleh guru. Pada indikator 

refleksi baik pertemuan pertama sampai ketiga aktivitas siswa masih kurang, hanya 

terlihat 2 deskriptor yang nampak yaitu siswa mengungkapkan pendapatnya yang 

berhubungan dengan materi dan menjawab pertanyaan guru mengenai materi yang 

ada. Sedangkan untuk indikartor membuat kesimpulan dan respon siswa dalam 

menanggapi penghargaan deskriptor yang ada pada masing-masing indikator 

banyak yang tercapai. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka terlihat bahwa aktivitas 

siswa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen memiliki perbedaan. Siswa 

dalam kelas eksprimen lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Perbedaan 

aktivitas yang menonjul pada kelas kontrol adalah pada indikator mendengarkan 

penjelasan dari guru sedangkan perbedaan paling menonjol di kelas eksperimen 

adalah pada indikator menjawab kuis kelompok. 

Berikut adalah diagram hasil observasi aktivitas siswa di kelas kontrol dan di 

kelas eksperimen. 
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Diagram 4.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan diagram 4.1, diketahui terdapat 40 deskriptor pengamatan. 

Selisih jumlah deskriptor yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas ekperimen 

untuk pertemuan I adalah 9 deskriptor, pada pertemuan II terdapat selisih 12 

deskriptor dan untuk pertemuan III selisihnya sebanyak 13 deskriptor. 

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa di kelas ekperimen lebih 

baik daripada aktivitas siswa di kelas kontrol. Instrumen observasi aktivitas siswa 

dapat di lihat pada lampiran 6. 

4.2.3 Data Hasil Belajar Siswa dengan Metode CRH  

Data hasil belajar dalam penelitian ini adalah data hasil belajar pretest dan 

posttest. Pretest adalah tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa baik dari kelas kontrol maupun kelas eksperimen sebelum 

dIberikan perlakuan. Sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas ekperimen setelah dilakukan atau diberi 

perlakuan (treatment). Data hasil belajar di kelas kontrol dan eksperimen dilakukan 
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analisis uji normalitas dan uji homogenitas seperti pengujian normalitas dan 

homogenitas populasi. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, berikut adalah acuan penilaian di SDN 

01 dan 03 Kriyan. 

0 ─ 39  = Sangat Kurang  81 ─  90 = Tinggi 

40 ─ 69 = Kurang   91 ─  100 = Sangat Tinggi 

70 ─  80 = Cukup 

4.2.3.1 Data Hasil Belajar Pretest 

Data hasil belajar pretest di kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

adanya kesamaan. Semua siswa di kedua kelas tersebut tidak ada yang memenuhi 

standar KKM sekolah untuk mata pelajaran IPS yaitu 70. Hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kondisi siswa dalam mata pelajaran IPS materi 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” adalah belum pernah menerima materi 

tersebut. Adapun data hasil belajar pretest di kelas kontrol dan eksperimen dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Belajar Pretest 

 

No. 

 

Interval 

Pretest 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

F % F % 

1 91 ─  100 - - - - 

2 81 ─  90 - - - - 

3 70 ─  80 - - - - 

4 40 ─ 69 14 54% 14 56% 

5 0 ─  39 12 46% 11 44% 

Jumlah 26 100% 25 100% 

Tuntas ( ≥70 ) - 0% - 0% 

Tidak Tuntas ( ≤ 70) 26 100% 25 100% 

Tertinggi 60 60 

Terendah 10 15 

Rata-rata 38,26 38,2 



92 
 

 
 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil belajar Pretest antara siswa kelas kontrol 

dan siswa eksperimen pada mata pelajaran IPS materi “mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia” tidak ada yang tuntas nilai hasi beelajarnya. Nilai tertinggi 

di kelas kontrol dan eksperimen adalah 60, nilai terendah di kelas kontrol adalah 10 

dan di kelas eksperimen adalah 15. Untuk kelas kontrol memiliki rata-rata 38,26 

dan kelas eksperiemn memiliki rata-rata 38,2. Hal ini menandakan bahwa siswa di 

kelas kontrol dan ekserimen dalam kondisi belum mendapatkan meteri tersebut. 

 

Diagram 4.2 Distribusi Frekuensi Pretest 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

4.2.3.2 Data Hasil Belajar Posttest 

Data hasil belajar posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Perlakuan selama 3 kali 

pertemuan menghasilkan hasil belajar yang kurang memuaskan pada kelas kontrol 

dan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan pada kelas eksperimen. Hal ini 

terlihat dari hasil belajar siswa pada kelas kontrol secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan > 50% dan pada kelas eksperimen secara klasikal sudah mencapai 

ketuntasan >50 %. 
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Tabel 4.8 Hasil Belajar Posttest 

 

No. 

 

Interval 

Pretest 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

F % F % 

1 91 ─  100 - - - - 

2 81 ─  90 1 3,9% 3 12%- 

3 70 ─  80 4 15,35% 11 44% 

4 40 ─ 69 17 65,4% 7 28% 

5 0 ─  39 4 15,35% 4 16% 

Jumlah 26 100% 25 100% 

Tuntas ( ≥70 ) 5 19,2% 14 56% 

Tidak Tuntas ( ≤ 70) 21 80,8% 11 44% 

Tertinggi 85 90 

Terendah 30 30 

Rata-rata 51,7 64 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diamati bahwa ketuntasan siswa di kelas kontrol 

adalah 19,2% siswa, sedangkan 80,8% siswa lainnya belum tuntas hasil belajarnya. 

Di kelas eksperimen, siswa yang tuntas ada 56% siswadan 44% siswa lainnya 

belum tuntas. Nilai tertinggi pada kelas kontrol adalah 85 dan dikelas eksperiman 

adalah 90. Sedangkan nilai terendah dikedua kelas tersebut adalah 30.  

 

Diagram 4.3 Distribusi Frekuensi Posttest  
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Posttest dilaksanakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada kelas 

kontrol dan eksperimen setelah diberikan perlakuan. Dari diagram 4.3 dapat dilihat 

bahwa terjadi peningkatan perolehan nilai siswa baik di kelas kontrol maupun di 

kelas eksperimen. Hal ini dikarenakan siswa sebelumnya belum memiliki 

pengetahuan tentang materi IPS “mempertahankan kemerdekaan”. 

Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa ketuntasan dan rata-rata di kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Perbedaan ini dapat disebabkan 

oleh perbedaan perlakuan yang didapat oleh kedua kelas tersebut. Pada kelas 

eksperimen metode yang diterapkan adalah CRH dimana siswa diberikan 

kesempatan untuk melakukan diskusi bersama anggota kelompoknya dalam 

menyelesaikan permasalahan maupun menentukan jawaban yang benar dari soal-

soal yang diberikan guru, sehingga siswa dapat bertukar pikiran dan berbagi 

pengetahuan antar anggota kelompok. Sedangkan pada kelas kontrol kegiatan 

berkelompok tidak ada. Pada kelas kontrol metode yang digunakan adalah ceramah 

bervariasi, dengan metode ini siswa cenderung pasif dalam pembelajaran karena 

siswa disini hanya dituntut untuk mendengarkan dan mencatat apa yang 

disampaikan oleh guru. 
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4.3 ANALISIS PERBEDAAN NILAI KELAS KONTROL DAN 

KELAS EKSPERIMEN 

4.3.1 Perbedaan Nialai Rata-Rata Pretest Posttest Pada Kelas Kontrol 

Input data dari pelaksanaan pretest dan posttest di kelas kontrol yaitu kelas V 

SDN 01 Kriyan Jepara yang diberikan perlakuan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 Analisis Nilai Rata-Rata Pretest Posttest Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 26 10 60 38.27 12.723 

Posttest 26 30 85 51.73 14.556 

Valid N (listwise) 26     

 

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa perolehan hasil belajar pretest di kelas kontrol 

mempunyai rata-rata 38,27 sedangkan rata-rata posttest adalah 51,73. Data tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan rerata  sebesar 13,46 setelah diberikan perlakuan 

menggunakan metode ceramah bervariasi. 

4.3.2 Perbedaan Nilai Rata-rata Pretest Posttest Pada Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen yang digunakan sebagai penelitian adalah kelas V SDN 03 

Kriyan Jepara dengan diberikan perlakuan menggunakan metode Course Review 

Horay. Data yang diperoleh dari nilai hasil belajar Pretest dan Posttest di kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 Analisis Nilai Rata-Rata Pretest Posttest Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 25 15 60 38.20 10.693 

Posttest 25 30 90 64.00 17.440 

Valid N (listwise) 25     

 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai rata-rata Pretest yang diperoleh oleh kelas 

eksperimen adalah 38,2 dan rata-rata Posttest kelas eksperimen adalah 64. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata nilai Posttest sebesar 

25,8 dibandingkan nilai Pretest setelah diberikan perlakuan menggunakan metode 

pembelajaran Course Review Horay. 

Perbedaan nilai Pretest dan Posttest di kelas kontrol memiliki selisih 13,46 

sedangkan perbedaan nilai Pretest Posttest di kelas eksperimen memiliki selisih 

25,8. Dengan perbedaan besaran selisih antara kelas kontrol dan eksperimen yang 

ada, dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol. 

4.3.3 Perbedaan Nilai Rata-rata Posttest Kelas Kontrol dengan Nilai Posttest 

Kelas Eksperimen 

Kegiatan Posttest di kelas kontrol dan kelas eksperimen dilaksanakan pada 

tanggal 24 Mei 2016. Soal Posttest yang di berikan di kelas kontrol dan eksperimen 

adalah sama yaitu berupa soal pilihan ganda. 
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Tabel 4.11 Analisis Perbedaan Nilai Rata-Rata  Posttest  

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PostKontrol 26 30 85 51.73 14.556 

PostEksperimen 25 30 90 64.00 17.321 

Valid N (listwise) 25     

Rereta untuk kedus kelas mempunyai selisih 12,27 dengan rata-rata 51,73 

untuk kelas kontrol dan 64 pada kelas eksperimen. Hasil tersebut menerangkan 

bahwa terdapat perbedaan pada kedua kelompok kelas. Perubahan signifikan 

setelah diberikan perlakuan pada masing-masing kelas lebih terlihat pada kelompok 

eksperimen. 

 

4.4 HASIL UJI HIPOTESIS 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho: µ1 = µ2  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar materi 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” pada kelas kontrol 

(menggunakan metode ceramah bervariasi) dan kelas eksperimen 

(menggunakan metode Course Review Horay). 

2. Ha: µ1 > µ2  = Ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar materi 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” pada kelas kontrol 
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(menggunakan metode ceramah bervariasi ) dan kelas eksperimen 

(menggunakan metode Course Review Horay). 

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. 

c. Jika nilai sig (2 - tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

d. Jika nilai sig (2 - tailed) > 0,05maka Ha ditolah dan Ho diterima. 

4.4.1 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar. Uji gain 

merupakan selisih perolehan hasil belajar pretest dan posttest. Data input yang 

telah diambil dari nilai posttest dikurangi nilai pretest pada kedua kelompok 

penelitian. Nilai tersebut kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh 

indeks gain <g>. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Gain 

No. Jenis Kelas Nilai Rata-rata <g> Kategori 

Gain Pretest Posttest 

1 Kontrol 38,26 51,73 0,218 Rendah  

2 Eksperimen 38,2 64,00 0,417 Sedang 

Pada tabel 4.12 indeks gain di kelas kontrol menunjukkan angka 0,218. 

Angka tersebut termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan indeks gain pada kelas 

eksperimen didapat 0,417 dan termasuk kedalam kategori sedang. Hal ini 

menjelaskan bahwa peningkatan yang terjadi pada kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Perhitungan uji gain dapat dilihat pada lampiran 16 poin 1. 

4.4.2 Uji Dua Pihak (Uji t) 

Uji t merupakan langkah selanjutnya setelah uji gain dilakukan. Pengujian ini 

menggunakan Independent Samples Test dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPS menggunakan metode 
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Course Review Horay. Untuk mengetahui kesamaan varian dapat dapat dilihat pada 

kolom uji Layene’s dengan ketentuan jika signifikansi >0,05 maka memiliki varian 

yang sama dan jika signifikansi < 0,05 maka memiliki varians yang berbeda. 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar dapat dilihat 

pada kolom t-test for Equality of Means pada Sig. (2-tailed), jika signifikansi >0,05 

maka tidak ada perbedaan. Jika signifikansi <0,05 maka terdapat perbedaan. Hasil 

uji t dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.13 Analisis Uji t 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Post Equal 

variances 

assumed 

.365 .549 -3.004 49 .004 -13.069 4.351 -21.812 -4.326 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.996 47.722 .004 -13.069 4.362 -21.840 -4.299 

 

Dari tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa varians adalah homogen atau 

mempunyai varians yang sama. Homogenitas dapat dilihat dalam kolom Levene's 

Test for Equality of Variances yang memiliki nilai Sig. lebih besar dari pada nilai 

signifikansi 0,05 yaitu 0,549. 
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Nilai thitung yang didapatkan dari tabel 4.15 sebesar -3,004. Nilai thitung negatif 

berarti rata-rata grup 1 (kelas kontrol) lebih rendah daripada rata-rata grup 2 (kelas 

ekseprimen). Perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 13,069 dan perbedaan 

berkisar antara 21,812 sampai 4,326 (pada lower dan upper). Untuk ttabel, dihitung 

dengan Microsoft Exel dengan memasukkan rumus =tinv(5%;49), didapatkan hasil 

sebesar 2,009. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa thitung (3,004) > ttabel (2,009). 

Artinya, Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Metode CRH berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS. 

Hasil uji t untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan 

eksperiemen dilihat pada kolom t-test for Equality of Means dengan nilai Sig.(2-

tailed) <0,05 yaitu 0,004. Maka berdasarkan hipotesis penelitian, jika nilai Sig.(2-

tailed) <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar materi “mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia” pada kelas kontrol (menggunakan metode ceramah bervariasi ) dan 

kelas eksperimen (menggunakan metode Course Review Horay). Perhitungan uji t 

dapat dilihat pada lampiran 16 poin 2. 

4.4.3 Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji hipotesis pengaruh digunakan untuk menguji apakah metode 

pembelajaran yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap variabel aktivitas 

dan hasil belajar. Pengujian yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun klausal satu 

variabel independen dengan satu variable dependen (Sugiono, 2012: 261).  
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Uji regresi linier sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

apakah metode Course Review Horay berpengaruh signifikan terhadap variabel 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen. Untuk mengetahui pengaruh 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar, dapat dilihat pada kolom Sig, jika nilai sig 

variabel aktivitas belajar < 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti variabel aktivitas 

belajar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil 

belajar.  

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS, berikut ini adalah 

tabel hasil perhitungan uji linearitas antara aktivitas belajar siswa yang 

menggunakan metode CRH dengan  hasil belajar siswa. 

Tabel 4.14  Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Kelas Eksperimen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.449 1.802  4.133 .000 

AKTIVIT

AS 
2.020 .062 .989 32.731 .000 

a. Dependent Variable: NILAI     

 

Pada tabel 4.14 nilai sig = 0,000 atau dapat diartikan lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti metode Course 

Review Horay berpengaruh signifikan terhadap variabel aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen. Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan atau diterapkan dalam suatu kelas berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Maka dari itu pemelihan suatu 
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metode yang tepat sangat diperlukan, metode yang baik dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, demikian juga sebaliknya. Selengkapnya lihat 

lampiran 16 poin 3. 

 

4.5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada hakikatnya belajar merupakan perubahan individu yang di sebabkan 

oleh pengalaman.  Belajar menurut Slameto (2010:2) 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. Dalam perolehan hasil belajar, banyak faktor yeng 

mempengaruhi. Rifai dan Anni (2012:80) menyatakan bahwa ada 2 faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu kondisi internal dan eksternal peserta didik. 

Faktor intern yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan intelektual dan 

emosional siswa. Kemampuan intelektual yang dimaksud adalah ranah kognitif 

berupa hasil belajar siswa (pretest dan posttest) dan emosional berupa aktivitas 

belajar siswa. Sedangkan faktor ekstern yang diteliti adalah faktor sekolah yakni 

penggunaan metode pembelajaran oleh pendidik. 

Metode pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Banyak model pembelajaran yang menyediakan metode 

inovatif yang mampu membuat siswa lebih aktif dalam belajar, salah satunya adalah 

model pembelajaran kooperatif. Huda (2015: 32) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran dimana siswa bekerja 
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sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Salah satu metode 

dalam pembelajaran kooperatif adalah Course Review Horay (CRH). 

Course Review Horay adalah metode pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan, karna setiap siswa yang dapat 

menjawab wajib berteriak “horee”. Metode ini bertujuan untuk menguji 

pemahaman siswa dalam menjawab soal, selain itu metode ini juga membantu 

dalam memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok (Huda, 2014:229). 

Implementasi dari metode ini adalah dilakukannya pembagia kelompok dengan 

anggota masing-masing kelompok minimal 4 siswa, setiap kelompok akan 

menjawab kuis kelompok dengan menuliskan jawabannya pada kotak-kotak yang 

telah mereka tentukan. Guru dan siswa kemudian membahas jawaban soal kuis 

kelompok bersama-sama, kelompok yang menjawab benar memberikan tanda 

checklist pada kotak jawaban. Kelompok yang berhasil membuat tanda checklist 

secara garis lurus baik itu horisontal, vertikal maupun diagonal berteriak “hore”. 

Ketika kegiatan penelitian berlangsung, faktor yang diduga muncul dan tidak 

dapat dilakukan pengontrolan diantaranya adalah faktor intern meliputi kondisi 

psikis siswa, keadaan orang tua dan masalah keluarga yang terkenang di sekolah, 

selain itu ada beberapa faktor eksternal yang juga mempengaruhi, yaitu cara guru 

mengajar dan suara bising dari kendaraan bermontor karena letak SD yang berada 

disamping jalan raya. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Dalam pelaksanaan perlakuan, guru kelas sebagai pelaksana dimana guru 

kelas mengajar sesuai RPP yang sudah dibuat oleh peneliti. Sedangkan yang 
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melakukan observasi terhadap aktivitas siswwa adalah peneliti. Observasi 

dilakukan sesuai dengan lembar observasi yang telah dibuat. Dari hasil observasi 

dapat diketahui bahwa kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran ceramah 

bervariasi yang lebih mendominasi pembelajaran adalah guru. Siswa cenderung 

pasif ketika pembelajaran berlangsung, siswa hanya bertugas mendengarkan 

penjelasan guru.  Sedangkan di kelas eksperimen diterapkan model CRH, dimana 

siswa dalam pembelajaran dituntut untuk aktif. Keaktivan ini terutama ketika 

pelaksanaan kuis kelompok. Siswa secara berkelompok bekerjasama menentukan 

penempatan nomer pada 9 buah kotak yang ada, siswa berdiskusi dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dalam waktu yang singkat.  Dengan ini siswa tidak 

hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga ikut aktif 

berpikir dan bekerjasama dengan kelompoknya dalam mempelajari materi 

pembelajaran. Dari penjelasan yang ada, terlihat bahwa aktivitas siswa di kelas 

ekperimen lebih baik daripada aktivitas siswa di kelas kontrol. 

Observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa pembelajaran yang berlangsung di kelas kontrol dan eksperimen 

telah berjalan dengan baik dan semua sintak dalam metode CRH telah terlaksana 

secara keseluruhan. Hasil observasi diktahui bahwa terdapat perbedaan jumlah 

deskriptor yang tercapai antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas 

kontrol, deskriptor aktivitas siswa yang terlihat secara berturut-turut pada 

pertemuan I, II dan III diperoleh sebanyak 13, 17 dan 20 deskriptor, dan kriterian 

untuk masing-masing pertemuan adalah K (kurang), C (cukup), dan C (cukup). 

Sedangkan pada kelas eksperimen pada pertemuan I sebanyak 21 deskriptor yang 
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nampak, pertemuan II sebanyak 29 deskriptor dan pertemuan III sebanyak 33 

deskriptor. Sehingga pada kelas eksperimen berturut-turut memiliki kriteria C 

(cukup), B (baik), dan B (baik). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas siswa di setiap bertemuan dibandingkan pertemuan sebelumnya, 

peningkatan ini terjadi di kelas kontrol maupun eksperimen. Namun peningkatan 

aktivitas siswa di kelas eksperiemn lebih baik dari pada aktivitas siswa di kelas 

kontrol. 

Perbedaan jumlah deskriptor yang ada di kelas kontrol dan eksperimen 

terfokus pada ada dan tidaknya kegiatan siswa dalam berkelompok. Pada 4 

indikator pertama dan 3 indikator akhir pada kelas kontrol dan eksperimen melewati 

tahapan yang sama. Namun untuk indikator ke-5 sampai ke-7 hanya dilaksanakan 

pada kelas eksperimen dan tidak dilaksanakan pada kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan sintak dari metode  pembelajaran kedua kelas tersebut 

yaitu metode ceramah untuk kelas kontrol dan metode CRH untuk kelas 

eksperimen.  Perbedaan yang paling menonjol di kelas kontrol terlihat pada 

indikator memperhatikan penjelasan guru. Pada indikator ini, untuk pertemuan 

pertama dua deskriptor terpenuhi yaitu duduk rapi dan mendengarkan penjelasan 

guru, sedangkan pada pertemuan kedua dan ketiga deskriptor yang terpenuhi 

bertambah menjadi tiga yaitu bertambahnya deskriptor mengerjakan tugas dari 

guru. Sedangkan pada kelas eksperimen, perbedaan yang paling menonjol adalah 

deskriptor menjawab soal kuis kelompok. Pada pertemuan pertama hanya terdapat 

2 deskriptor yang terpenuhi, kemudian pada pertemuan ke 2 menjadi 3 deskriptor 

yang terpenuhi dan pertemuan ke tiga semua deskriptor yang ada terpenuhi. 
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Perbedaan yang ada pada jumlah deskriptor masing-masing indikator yang 

terpenuhi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah siswa 

merasa materi yang diajarkan penting, materi yang disampaikan menarik dan 

penguasaan materi yang baik oleh guru, bisa menjadi alasan jumlah penguasaan 

deskriptor mendengarkan penjelasan guru meningkat pada kelas kontrol. 

Sedangkan pada kelas eksperimen, faktor yang mungkin dapat mempengaruhi 

adalah rasa persaingan antar kelompok yang meningkat dan pemberian hadiah yang 

menyebabkan deskriptor menjawab kuis kelompok dapat meningkat.  

Setelah diberikan perlakuan pada masing-masing kelas, peneliti melakukan 

kegiatan posttest untuk mengetahui pengaruh yang diberikan baik pada kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen. Setelah data hasil belajar posttest pada kedua 

kelas didapat, kemudian dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas 

pada hasil belajar posttest didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,691 untuk 

kelas kontrol dan 0,367 untuk kelas eksperimen. Hasil kedua kelas tersebut 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena hasil dari kedua kelas 

tersebut lebih dari 0,05.  Sedangkan hasil dari uji homogenitas nilai posttest dari 

kelas kontrol dan eksperimen  memiliki nilai signifikansi  0,549. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

posttest adalah homogan. Homogenitas ini menandakan bahwa subjek penelitian 

antara yang berprestasi dan kurang berprestasi tidak tergabung dalam satu kelas 

tertentu tetapi menyebar rata di kedua kelas penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata pada hasil belajar siswa kelas kontrol dan siswa kelas 
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eksperimen. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada perhitungan gain terhadap hasil 

belajar pretest dan posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengujian gain 

digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar baik dikelas kontrol dan kelas 

eksperiman. Pada pengujian gain diperoleh hasil nilai indeks gain <g> sebesar 

0,218 pada kelas kontrol dan termasuk kedalam kriteria rendah, sedangkan hasil 

nilai indeks gain <g> pada kelas eksperimen adalah 0,417 yang termasuk kedalam 

kriteria sedang.  Hal ini membuktikan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Kelas ekperimen yang diberikan perlakuan menggunakan metode CRH 

dituntut aktif dalam pembelajaran maupun ketika berdiskusi dalam kelompoknya. 

Siswa dalam kelompok dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran maupun 

pengetahuan yang mereka miliki dan dapat saling membantu menyelesaikan 

kesulitan yang dimiliki anggota kelompoknya. Sedangkan pada kelas kontrol, 

seluruh materi dan jalannya pembelajaran berpusat dari guru, sehingga siswa hanya 

dapat menyerap meteri dati apa yang disampaikan oleh guru. Hal inilah yang 

menyebabkan perbedaan antara hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

yang dibuktikan dengan perhitungan uji gain. 

Metode Course Review Horay adalah metode yang tepat diterapkan dalam 

mata pelajaran IPS materi menghargai perjuangan para pahlawan dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Metode ini dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa yang dibuktikan dari lembar observasi aktivitas siswa dan 

mempengaruhi hasil belajar siswa dengan uji hipotesis.  
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Hasil uji hipotesis dengan uji t didapatkan nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,004 

atau lebih kecil dari pada 0,05 (0,004<0,05). Berdasarkan hipotesis penelitian, jika 

nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar 

“mempertahankan kemerdekaan Indonesia” pada kelas kontrol (menggunakan 

metode ceramah bervariasi) dan kelas eksperimen (menggunakan metode 

pembelajaran CRH). Selain itu hasil dari uji regresi linear sederhana pada kelas 

eksperimen menghasilkan nilai sig nilai sig = 0,000 atau dapat diartikan lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti metode 

Course Review Horay berpengaruh signifikan terhadap variabel aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen. Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa 

metode pembelajaran yang digunakan dalam suatu kelas berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Maka dari itu pemelihan suatu metode yang 

tepat sangat diperlukan, metode yang baik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, demikian juga sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran Course Review Horay berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS materi 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada kelas V SDN 03 Kriyan tahun 

ajaran 2015/2016. 
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4.6 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN  

Uraian pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat implikasi teoritis dan 

implikasi praktis terhadap metode pembelajaran Course Review Horay. 

1. Implikasi teoritis 

Implikasi teoritis yang berkaitan dengan teori belajar tentang metode 

pembelajaran Course Review Horay. Berdasrkan perlakuan yang telah dilakukan 

dan sesuai dengan perhitungan data, metode Course Review Horay terbukti secara 

signifikan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa maupun hasil belajarnya. Hal 

ini terlihat dari data input hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata, dimana nilai rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yang dimaksud berhubungan dengan peneliti, guru dan 

siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Bagi peneliti, sebagai penembah wawasan dan pengetahuan mengenai 

metode pembelajaran Course Review Horay merupakan implikasi praktis yang 

diperoleh peneliti. Peneliti menjadi mengerti bagaimana sintak., kelebihani, apasaja 

yang perlu diperhatikan dan keefektifan dari penerapan metode Course Review 

Horay. 

Bagi guru. Sebagai pelaksana dari penelitian ini, guru kelas dapat mengetahui 

bagaimana langkah-langkah dari metode Course Review Horay, serta kelebihan dan 

kekurangan dari metode tersebut. Diharapkan dengan lebih mengetahui mengenai 
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metode ini dapat menjadikan pilihan alternatif metode yang tepat dalam 

pembelajaran sehingga siswa dapat berperan aktif. 

Bagi siswa. Implikasi bagi siswa diantaranya adalah dapat menumbuhakan 

semangat kerjasama antar siswa, mampu meningkatkan aktivitas siswa dan 

meningkatkan daya saing antar siswa dalam hal positif dalam pembelajaran. Selain 

itu, dapat merubah pandangan siswa terhadap mata pelajaran IPS bukan sebagai 

mata pelajaran yang membosankan tetapi sebagai mata pelajaran yang 

menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

Hasil penelitian eksperimen dengan menerapkan metode pembelajaran 

Course Review Horay (CRH) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas V SDN 03 Kriyan 

Jepara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar IPS kelas V SDN 03 Kriyan Jepara. Hasil observasi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung menunjukkan adanya perbedaan aktivitas 

siswa di kelas kontrol (SDN 01 Kriyan) dan kelas eksperimen (SDN 03 

Kriyan). Aktivitas siswa dikelas eksperimen memperoleh kriteria baik 

dibandingkan dengan aktivitas siswa dikelas kontrol yang mendapatkan 

kriteria cukup. Siswa yang pembelajarannya menggunakan metode Course 

Review Horay (CRH) dapat saling membantu dalam berdiskusi menyelesaikan 

masalah sehigga pengetahuan siswa dapat bertambah. Kegiatan diskusi ini 

mampu meningkatkan aktivitas siswa karena dalam kegiatan diskusi ini siswa 

dapat belajar menyampaikan pikiran dan gagasannya baik dalam lingkup 

kelompok maupun dalam lingkup kelas. 

2. Metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPS kelas V SDN 03 Kriyan Jepara. Analisis uji hipotesis yang 

dilakukan dengan uji gain dan uji t membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
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Yang signifikan antara hasil belajar “mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

pada kelas eksperiman (menggunakan metode pembelajaran Course Review 

Horay) dibandingkan dengan kelas kontrol (menggunakan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi). Hasil belajar siswa dikelas eksperimen 

memberikan ketuntasan belajar diatas KKM lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. Di kelas ekperimen, ketuntasan siswa mencapai 56% sedangkan di 

kelas kontrol adalah 19,2 %. Tingkat ketuntasan yang lebih tinggi di kelas 

eksperimen ini dikarenakan dalam kegiatan berkelompok siswa memiliki 

kesempatan untuk bertukar pikiran, pengetahuan dan pemehaman dengan 

anggota kelompok lainnya yang belum mengusai materi yang diajarkan oleh 

guru.  

3. Hasil uji pengaruh menggunakan uji regresi linear sederhana membuktikan 

bahwa metode pembelajaran Course Review Horay berpengaruh secara 

signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS di kelas V SDN Gugus 

Puspita. Nilai sig variabel aktivitas belajar = 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak  

dan Ha diterima, yang berarti metode pembelajaran Course Review Horay yang 

diterapkan pada kelas eksperimen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

aktivitas dan hasil belajar kelas eksperimen. Hasil perhitungan tersebut 

menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan atau diterapkan 

dalam suatu kelas berpengaruh terhadap aktivitas belajar dan hasil belajarnya. 

Maka dari itu pemelihan suatu metode yang tepat sangat diperlukan, metode 

yang baik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, demikian juga 

sebaliknya..  
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Dengan ini, hipotesis yang berbunyi “(1) Metode pembelajaran Course 

Review Horay (CRH) berpengaruh terhadap aktivitas belajar IPS siswa kelas V di 

SDN Gugus Puspita Jepara. (2) Metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS di kelas V di SDN Gugus Puspita Jepara. 

(3) Uji pengaruh metode Course Review Horay (CRH) berpengaruh secara 

signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar IPS kelas V di SDN Gugus Puspita 

Jepara ” dapat diterima. 

 

5.2 SARAN 

 Sesuai dengan analisis data hasil penelitian dan kesimpulan. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih dala ilmu pendidikan. Berikut adalah 

saran yang dapat disampaikan: 

5.2.1 Saran Teoritis 

Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sangan 

mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, metode 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) dapat digunakan sebagai alternatif 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menumbuhkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya siswa ikut berpartisipasi secara 

aktif, seperti halnya bertanya, mengeluarkan pendapat, pembagian tugas kelompok, 

berlatih kerjasama, aktif berdiskusi kelompok dan mampu membantu siswa lain 
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yang kurang memahami materi yang disampaikan guru. Penerapan metode Course 

Review Horay (CRH) dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga 

siswa dapat termotivasi untuk lebih aktif sebagaimana yang telah disebutkan. 

5.2.2.2 Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat memilih dan menentukan metode pembelajaran yang 

tepat agar siswa dapat lebih tertarik dalam kegiatam belajar mengajar. Pemilihan 

motode yang tepat akan menghilangkan kesan monoton sehingga siswa kan lebih 

tertarik dalam pembelajaran bahkan dapat menemukan caranya sendiri dalam 

penguasaan materi. 

5.2.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah sudah seharusnya memberikan kebijakan mengenai alternatif metode 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru agar penggunaan metode ceramah 

dapat diminimalisir. 

5.2.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian yang akan melakukan penelitian menggunakan metode 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) dapat melakukan studi komparatif yang 

dibandingkan dengan metode inovatif yang lain. 
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LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Pertanyaan  Jawaban 

Apa saja mata pelajaran yang kurang 

dikuasai oleh siswa? 

Matematika dan IPS,banyak yang 

kurang menguasai IPS karna materi 

yang ada pada matapelajaran IPS 

cukup banyak. 

Menurut ibu apa yang menyebabkan 

banyak siswa mendapatkan nilai yang 

rendah pada matapelajaran IPS? 

Seperti yang sudah saya sampaikan 

sebelumnya bahwa materi IPS cukup 

banyak dan banyak siswa yang malas 

untuk membacanya. 

Apa metode yang ibu gunakan dalam 

pembelajaran? 

Biasanya ceramah dan tanya jawab 

terkadang juga metode berkelompok.. 

Apakah ibu sering menggunakan media 

dalam pembelajaran? 

Tergantung apa materinya dan 

ketersediaan alat peraga yg dimiliki 

sekolah 

Apakah dalam pembelajaran sering 

dilakukan diskusi kelompok? 

Tidak terlalu sering. diskusi secara 

berkelompok biasanya dilakukan 

diluar pembelajaran, saya memberikan 

tugas kepada siswa untuk dikerjakan 

secara berkelompok dirumah 

Bagaimana ke aktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran? 

Siswa yang aktif hanya itu-itu saja, 

sedangkan yang lain harus menunggu 

untuk ditunjuk agar mau aktif dalam 

pembelajaran. 

Bagaimana bentuk apresiasi yang 

biasanya ibu berikan kepada siswa yang 

aktif? 

Apresiasi yang sering saya berikan 

biasanya hanya berupa meminta 

seluruh kelas untuk tepuk tangan. 

Mengenai pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran, biasanya kapan ibu 

melaksanakannya? 

Pada pertemuan selanjutnya ketika 

materi telah selesai diajarkan semua. 
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LAMPIRAN 2. DATA DOKUMEN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 IPS 

a. Daftar Nilai Ulangan Akhir Semester 1 SDN 01 Kriyan Jepra 
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b. Daftar Nilai Ulangan Akhir Semester 1 SDN 03 Kriyan Jepara 
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LAMPIRAN 3. PENGHITUNGAN NORMALITAS DAN HOMOGENITAS 

POPULASI 

 

1. Normalitas 

Analisis uji normalitas data dilakukan dengan bantuan program SPSS20.0 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov Smirnov. 

Data yang dimasukkan ke SPSS adalah tabel berikut: 

KLSV_SD1 KLSV_SD3 

65 50 

65 50 

63 60 

68 60 

68 60 

69 92 

77 80 

69 67 

53 68 

69 70 

68 55 

64 52 

70 65 

69 68 

66 62 

68 72 

70 67 

68 65 

57 62 

65 67 

55 67 

65 65 

66 62 

69 62 

63 75 

65 50 

 

Rumus = Analyze - non parametric test - one sample KS 
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Hasilnya adalah:  

 

 Hasil perhitungan tersebut Asymp. Sig (2-tailed) dengan taraf signifikan 

0,05. Pada tabel kelas V SDN 01 Kriyan menunjukkan angka sebesar 0,274 dan di 

kelas V SDN 03 Kriyan  yaitu 0,483. Dengan taraf signifikansi 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua subjek penelitian berdistribusi normal atau Ho diterima 

Ha ditolak. 

2. Homogenitas 

Data yang digunakan untuk melakukan uji homogenitas ini sama dengan uji 

normalitas. 

Rumus = Analyze – Compare Mean – Oneway Anova 

Hasil perhitungannya adalah: 

 

Nilai probabilitas di atas menunjukkan angka signifikansi lebih dari 5% (0,05) yaitu 

sebesar 0,070. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kedua data adalah homogen. 
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LAMPIRAN 4. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

SISWA KELAS V SDN GUGUS PUSPITA 

No. Variable Indikator Sumber 

Data 

Alat atau 

Instrumen 

1 Penggunaan 

Pembelajaran Course 

Review Horay 

1. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar tokoh-tokoh dan peristiwa 

dalam mempertahankan kemerdekaan. 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa sesuai dengan materi 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil 

5. Guru memberikan tugas yang harus diselesaikan pada setiap kelompok 

6. Salah seorang perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya 

7. Guru menjelaskan aturan permainan dalam penilaian akhir kelompok 

8. Guru membacakan soal secara acak dan siswa secara berkelompok 

berdiskusi menjawab soal. 

9. Guru bersama siswa mendiskusikan jawaban yang benar dari soal-soal 

yang ada. 
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10. Kelompok yang sudah mendapat tanda (√) secara vertikal, horisontal atau 

diagonal berteriak “hore” 

2 Aktivitas belajar 

siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui medel 

pembelajaran CRH 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran. 

2. Menanggapi apersepsi. 

3. Memperhatikan penjelasan dari guru. 

4. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab 

5. Tertib dalam pembentukan kelompok. 

6. Mengerjakan soal dengan bekerja sama. 

7. Menjawab kuis kelompok. 

8. Melakukan refleksi pembelajaran 

9. Membuat kesimpulan pembelajaran. 

10. Respon siswa menanggapi pengghargaan yang diberikan. 

  

3 Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPS melalui metode 

Pembelajaran CRH 

1. Menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya. 

2. Menceritakan pertempuran Ambarawa, lima hari di Semarang, Medan 

area, dan Bandung lautan api. 

3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 Nopember 

1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, lima hari di Semarang, Medan 

area, dan Bandung lautan api. 

4. Menceritakan agresi militer Belanda di Indonesia 
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5. Menceritakan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh  Belanda 

6. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam agresi militer belanda 

7. Menceritekan peranan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

indonesia 

8. Menyebutkan contoh cara mengenang perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

9. Menyebutkan cara menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. 



128 
 

 
 

LAMPIRAN 5. LEMBAR OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN  

a. LEMBAR OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN CRH 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Petunjuk : 

Berikan tanda cek (√) pada kolom ya atau tidak sesuai pembelajaran ! 

No Aspek yang diamati ya tidak Keterangan 

1 Guru menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

   

2 Guru meminta siswa untuk memperhatiakan 

materi yang dijelaskan. 

   

3 Guru melakukan tanyajawab dengan siswa 

sesuai dengan materi. 

   

4 Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. 

   

5 Guru memberikan tugas yang harus 

diselesaikan pada setiap kelompok. 

   

6 Guru mempersilahkan salah seorang perwakilan 

kelompok membacakan hasil diskusinya. 

   

7 Guru menjelaskan aturan permainan kuis 

kelompok yang akan dilaksanakan. 

   

8 Guru membacakan soal secara acak dan siswa 

secara berkelompok berdiskusi menjawab soal. 

   

9 Guru bersama siswa mendiskusikan jawaban 

yang benar dari soal-soal yang ada. 

   

10 Kelompok yang sudah mendapat tanda (√) 

secara vertikal, horisontal atau diagonal 

berteriak “hore” 

   

       Diadaptasi dari Suprijono (2013) 

Jepara, ......................... 2016 

Observer 

 

 

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

 

 



129 
 

 
 

b. LEMBAR OBSERVASI METODE PEMBELAJARAN CERAMAH 

BERVARIASI 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Petunjuk : 

Berikan tanda cek (√) pada kolom ya atau tidak sesuai pembelajaran ! 

No

. 

Sintaks Pembelajaran ya tidak Keterangan  

1. Guru menyampaikan kompetensi dari 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

   

2. Guru meminta siswa untuk mengamati 

gambar tokoh-tokoh dan peristiwa dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

   

3. Guru menjelaskan materi    

4. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa sesuai dengan materi. 

   

5. Guru mengkonfirmasi jawaban yang 

benar dari tanya jawab yang telah 

dilakukan. 

   

6. Guru menjelaskan kembali materi yang 

belum di pahami siswa. 

   

7. Guru memberikan tugas individu kepada 

siswa 

   

8. Guru bersama siswa mendiskusikan 

jawaban yang benar dari tugas yang telah 

diberikan. 

   

9. Guru meminta siswa untuk menceritakan 

apa yang telah dipelajari. 

   

10. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

   

       Diadaptasi dari Suprijono (2013) 

Jepara, ......................... 2016 

Observer 

 

 

.................................................... 
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LAMPIRAN 6. LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS 

“Mempertahankan kemerdekaan Indonesia” 

Nama SD  :  

Kelas/Semester : V/II 

Materi  : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk  : 

Berilah tanda Check (√) pada kolom cek sesuai dengan deskriptor yang nampak. 

a. Jika deskriptor tidak nampak dan nampak 1 maka beri tanda cek pada tingkat 

kemampuan 1 

b. Jika deskriptor nampak 2 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 3 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 4 maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 

(Sukmadinata, 2012:233) 

No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1 Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pembelajaran 

(mental activities) 

1. Datang 5 menit sebelum 

pembelajaran di mulai 

  

2. Menempati tempat duduk 

dengan rapi 

 

3. Membawa buku dan alat tulis  

4. Memperhatikan guru  

2 Menanggapi 

Apersepsi 

(emosional 

activities) 

1. Memberikan tanggapan 

terhadap apersepsi 

  

2. Tanggapan sesuai dengan 

materi. 

 

3. Menjawab dengan bahasa 

yang sopan 

 

4. Bertanya atau mengeluarkan 

pendapat 

 

3 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

1. Duduk dengan baik dan rapi   

2. Tidak bicara sendiri dengan 

teman 
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3. Mendengarkan penjelasan 

guru 

 

4. Mengerjakan tugas dari guru  

4 Melakukan 

Kegiatan bertanya 

dan menjawab. 

(Oral activities, 

emotional 

activities) 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

  

2. Mengajukan pertanyaan  

3. Menjawab pertanyaan  

4. Pertanyaan dan jawaban 

sesuai dengan materi 

 

5 Ketertiban dalam 

pembentukan 

kelompok 

1. Memperhatikan instruksi 

pembentukan kelompok 

  

2. Siswa segera menempatkan 

diri pada meja kelompoknya 

 

3. Menerima anggota kelompok 

dengan baik 

 

4. Membagi tugas secara rata 

kepada anggota kelompok 

 

6 Mengerjakan soal 

dengan 

bekerjasama 

dengan 

kelompoknya 

(mental activities) 

Mendiskusikan masalah dalam 

kelompok  

  

Tertib ketika berkelompok  

Memberikan pendapat  

Membantu kesulitan anggota 

dalam kelompok 

 

7 Menjawab kuis 

kelompok (oral 

activities, 

listening 

activities, moral 

activities) 

Ketepatan menuliskan jawaban 

pertanyaan pada kotak yang ada. 

  

Ketepatan waktu menjawab yang 

di sediakan. 

 

Menjawab sesuai kesepakatan 

kelompok 

 

Tidak membuka buku  

8 Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

(oral activities, 

emotional 

activities) 

Menanyakan materi yang belum 

dipahami 

  

Mengungkapkan pendapat yang 

berhubungan dengan materi 

 

Menjawab pertanyaan guru 

mengenai materi 

 

Menanggapi pernyataan dan 

pertanyaan dari siswa lain 
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9 Membuat 

kesimpulan 

pembelajaran 

(writing activities, 

mental activities) 

Menyampaikan kesimpulan 

dengan bahasanya sendiri 

  

Menyimpulkan sesuai materi   

Menyimpulkan materi secara 

keseluruhan 

 

Mencatat kesimpulan yang telah 

dibuat bersama  

 

10 Respon siswa 

menanggapi 

penghargaan yang 

diberikan guru 

(emotional 

activities 

Bersorak ketika mendapatkan 

penghargaan dari guru 

  

Mengucapkan terimakasih   

Menerima penghargaan dengan 

rasa bangga 

  

Menyimpan penghargaan yang 

diberikan guru 

  

Jumlah Skor  

 

Skor maksimal adalah 40  

Skor minimal adalah 10 

Predikat skor aktivitas siswa yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan 

kurang” 

Tabel Kriteria Nilai Aktivitas Siswa 

Nilai Kriteria 

31≤ skor 40 Sangat Baik 

23 ≤ skor ≤ 30 Baik 

15 ≤ skor ≤ 22 Cukup 

7 ≤ skor ≤ 14 Kurang 

 

      Jepara, ...........................2016 

      Observer 

 

 

.................................................. 
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LAMPIRAN 7. INSTRUMEN SOAL UJI COBA 

 

SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : IPS     Nama  : ..................... 

Materi Pokok   : Mempertahankan Kemerdekaan No Absen : ..................... 

Kelas/ semester : V/II  Waktu   : 60 Menit 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, 

c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Pencetus ide serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta adalah .... 

a. Letkol Suharto  c. Sri Sultan Hamengkubuwana IX 

b. Bung Hatta   d. Jendral Sudirman 

2. Komandan Resimen Banyumas yang gugur dalam Pertempuran Ambarawa 

adalah .... 

a. Letkol M. Sarbini  c. Kol Sudirman 

b. Letkol Isdiman  d. Sastrodiharjo 

3. Pertempuran yang terjadi di Medan atau yang lebih dikenal sebagai Medan 

Area terjadi pada tanggal .... 

a. 10 Desember 1945  c. 10 Nopember 1945 

b. 20 Desember 1945  d. 12 Nopember 1945 

4. Untuk mengenang jasa para pemuda yang gugur dalam pertempuran lima hari 

di semarang dibangun .... 

a. Tugu Monas   c. Tugu Muda 

b. Tugu Perdamaian  d. Tugu Semarang 

5. Pertempuran Puputan Margarana di pimpin oleh .... 

a. Letkol M. Sarbini  c. Letkol I Gusti Ngurah Rai 

b. I Gusti Ketut Jelantik  d. Robert Wolter Mongisidi 

6.  Tokoh Palagan Ambarawa yaitu .... 

a. Jendral Sudirman  c. Slamet Riyadi  

b. Supriadi   d. Soeharto 
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7. Tokoh yang gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang yang akhirnya 

untuk mengenang jasanya, nama beliau di gunakan untuk nama rumah sakit, 

yaitu .... 

a. dr.Sucipto   c. dr.Kusuma 

b. dr.Kariadi   d. Kartini 

8. Pahlawan yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah .... 

a. Ahmad Tahir   c. Suryadarma 

b. Muhammad Toha  d. Arudji Kartawinata 

9. Dalam perundingan linggarjati, pemimpin dari wakil Indonesia adalah .... 

a. Sutan Syahrir   c. Sukarno 

b. Muhammad Hatta  d. Amir Syarifudin 

10. Bagaimana strategi TNI saat melawan Belanda pada masa Agresi Militer I? 

a. Menggunakan teknologi canggih 

b. Menerapkan perang gerilya 

c. Melakukan Musyawarah 

d. Membentuk pasukan khusus 

11. Untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, PBB 

membentuk KTN dimana indonesia memilih negara .... 

a. Swedia   c. Belgia 

b. Amerika   d. Australia 

12.  Tentara Sekutu yang datang ke Indonesia diberi tugas untuk melucuti senjata 

dari tentara .... 

a. Jepang   c. Indonesia 

b. Belanda   d. Amerika 

13. Delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag dipimpin oleh .... 

a. Dr. Moh.Hatta   c. Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

b. Mr. Moh. Roem  d. Mr. Ali Sastroamijoyo 

14. Kedatangan tentara Inggris di Indonesia didampingi oleh .... 

a. UNTEA   c. Belanda 

b. NICA    d. Sekutu 
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15. Sebelum dikosongkan, Bandung Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang. 

Peristiwa ini dikenal dengan nama .... 

a. Bandung Membara  c. Halo-halo Bandung 

b. Bandung Terbakar  d. Bandung Lautan Api 

16. Agresi Militer Belanda I merupakan bukti pelanggaran Belanda terhadap 

perjanjian .... 

a. Roem-royen   c. Renville 

b. Linggarjati   d. Hooge Value 

17. Pemimpin pasukan Sekutu yang tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di 

Surabaya, adalah .... 

a. Kolonel Huiyer  c. Brigjen T. E. D. Kelly 

b. Brigjen Bethel  d. Brigjen Mallaby 

18. Hasil perjanjian Renville dianggap merugikan pihak.... 

a. Belanda   c. Jepang 

b. Indonesia   d. Amerika 

19. Untuk mengenang pertempuran di surabaya, pada tanggal 10 Nopember di 

peringati sebagai hari .... 

a. Pahlawan   c. Infantri 

b. Kebangkitan nasional  d. Sumpah Pemuda 

20. Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal .... 

a. 9 Nopember 1948  c. 9 Desember 1948 

b. 19 Nopember 1948  d. 19 Desember 1948 

21. Komandan resimen yang gugur dalam pertempuran ambarawa adalah ... 

a. Kolonel Untung  c. Letkol Isdiman 

b. Kolonel Sudirman  d. Letjen Urip Sumihardjo 

22. Pada perjanjian Roem-Royen wakil dari Belanda adalah .... 

a. Moh. Rom   c. DR. Frank Graham 

b. DR. Van Mook  d. DR. Van Royyen 

23. Peristiwa Puputan Margarana terjadi di daerah .... 

a. Surabaya    c. Palembang 

b. Yugyakarta   d. Bali 
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24. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Indonesia dan Belanda 

karena Agresi Militer I maka PBB membentuk .... 

a. UNCEA  c. UNCI 

b. KTN   d. NICA 

25. Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal ... 

a. 22 Agustus – 2 November 1949 

b. 20 November – 15 Desember 1945 

c. 2 Juni – 20 Juli 1947 

d. 7 September – 10 Desember 1946 

26. Untuk memperingati keberhasilan TNI mengusir tentara Inggris dari kota 

Ambarawa, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari  .... 

a. ABRI    c. Kabaleri 

b. POLRI   d. Infantri 

27. Tokoh penggerak semangat para pemuda pada pertempuran 10 November 1945 

di Surabaya adalah .... 

a. Bung Tomo   c. Bung Karno 

b. Bung Hatta   d. Bung Toha 

28. Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville diketuai oleh .... 

a. Amir Syarifuddin  c. Sutan Ayahrir 

b. Mohammad Rum  d. Mohammad Hatta 

29. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal .... 

a. 13 Maret 1945  c. 13 Maret 1946 

b. 23 Maret 1945  d. 23 Maret 1946 

30. Wakil dari Indonesia yang menandatangani naskah pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda di Jakarta adalah .... 

a. Drs. Moh Hatta  c. Sir Philip Cristison 

b. Mr. Amir Syarifuddin d. Sri Sultan Hamengkubuwana IX 

31. Perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal milik Amerika Serikat 

adalah perundingan .... 

a. Renville   c. Linggarjati 

b. Roem-Royen   d. KMB 



137 
 

 
 

32. Sebagai seorang siswa kita dapat menghargai jasa para pahlawan dengan cara 

.... 

a. Bekerja Keras   c. Bermain-main 

b. Belajar Tekun   d. Bekerja terus-menerus 

33. Peran Jendral Sudirman dalam mempertahankan kemerdekan sangat besar, 

yaitu .... 

a. Membentuk Komisi Tiga Negara 

b. Berperang Melawan Inggris 

c. Melawan agresi Belanda dengan taktik perang gerilya 

d. Menjadi ketua perundingan dengan Belanda 

34. Salah satu sikap yang dapat kita tiru dari para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan yaitu .... 

a. Pantang Menyerah  c. Panjang Tangan 

b. Pintar Berkelahi  d. Pintar Bersembunyi 

35. Perundingan linggarjati dilaksanakan pada tanggal .... 

a. 10 Nopember 1946  c. 20 Nopember 1946 

b. 10 Desember 1946  d. 20 Desember 1946 

36. Dalam Agresi Militer Belanda II, Presiden Sukarno, Wakil Presiden 

Muh.Hatta, dan pemimpin-pemimpin lainnya ditangkap dan di asingkan ke .... 

a. Belanda   c. Bangka  

b. Papua    d. Bengkulu 

37. Untuk menjaga perdamaian dan persatuan bangsa, maka kita sebagai bangsa 

indonesia harus .... 

a. Hidup Rukun   c. Melakukan Pembangunan 

b. Hidup Hemat    d. Saling mencela 

38. Berikut ini adalah salah satu cara menghargai perjuangan para tokoh 

kemerdekaan, yaitu ... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Saling menyalahkan 

c. Membuat taman yang indah 

d. Melakukan upacara dengan sungguh-sungguh 
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39. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh yang berperan penting 

dalam mempertahankan kemerdekaan indonesia, yaitu .... 

a. Pemimpin perang dalam melawan belanda 

b. Menyusun teks proklamasi kemerdekaan 

c. Mewakili bangsa Indonesia dalam KMB 

d. Menghasut tentara sekutu untuk mundur 

40. Awal kemarahan arek-arek Surabaya diantaranya karena sekutu menyerang 

penjara ... 

a. Kalisosok   c. Cipinang 

b. Kalioso   d. Cikopo 

41. Komisi PBB yang bertugas membantu menyelesaikan masalah indonesia 

setelah agresi militer Belanda II adalah .... 

a. KTN    c. NICA 

b. AFNEI   d. UNCI 

42. Upacara pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemeritah Belanda dilakukan 

tanggal .... 

a. 17 Agustus 1946  c. 27 Desember 1949 

b. 27 Agustus 1946  d. 17 Desember 1949 

43. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu karena .... 

a. Mereka datang dengan menyerukan perdamaian 

b. Membawa banyak bantuan 

c. Berjanji membangun Indonesia 

d. Menyumbang banyak makanan 

44. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal .... 

a. 12 Nopember 1945  c. 12 Juni 1947 

b. 21 Juli 1947   d. 21 Nopember 1945 

45. Insiden penyobekan bendera di Surabaya terjadi di .... 

a. Jembatan Merah  c. Hotel Yamato 

b. Tugu Surabaya  d. Kantor Jepang 

46.  Pertempuran lima hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia melawan 

tentara .... 
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a. Belanda   c. Sekutu 

b. Inggris   d. Jepang 

47. Pasukan sekutu yang mendarat di Semarang dipimpin oleh .... 

a. Brigardir Jendral A W S Mallaby 

b. Brigardir Jendral Betheli 

c. Van Mook 

d. Van Royen 

48. Pada peristiwa bandung lautan api, AFNEI meminta TRI mengosongkan kota 

Bandung paling lambat tanggal .... 

a. 21 Oktober 1945  c. 31 Oktober 1945 

b. 30 Oktober 1945  d. 21 november 1945 

49. Perjanjian Renville diadakan di .... 

a. Pesawat terbang U.S.S Renville 

b. Kapal U.S.S Renville 

c. Kereta api U.S.S Renville 

d. Kediaman Mr.Renville 

50. Pasukan AFNEI  meninggalkan sulawasi utara pada akhir tahun 1945 dan 

digantikan oleh .... 

a. KNIL   c. NICA 

b. TRI   d. PBB 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

 

1. C  11. D  21. C  31. A  41. D 

2. B  12. A  22. D  32. B  42. C 

3. A  13. A  23. D  33.C  43. A 

4. C  14. B  24. B  34. A  44. B 

5. C  15. D  25. A  35. A  45. C 

6. A  16. B  26. D  36. C  46. D 

7. B  17. D  27. A  37. A  47. B 

8. B  18. B  28. A  38. D  48. D 

9. A  19. A  29. D  39. C  49. B 

10. B  20. D  30. D  40. A  50. C 
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LAMPIRAN  8. PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA 

 

rpbi = 
𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡
 √ 

𝑝

𝑞
  

Keterangan: 

rpbi = Angka Indeks Korelasi Poin Biserial  

Mp = Mean skor yang dicapai peserta tes yang menjawab benar, yang dicari 

korelasinya dengan tes secara keseluruhan. 

Mt = Mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta tes 

SDt = Deviasi standar total 

p  = Proporsi tes yang menjawab benar 

   p = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒l𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  

q = Proposisi siswa yang menjawab salah (1-p) 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no. 2. Untuk  nomor soal lainnya 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Butir soal no.2 (X) Skor Total  (Y) Y2 XY 

1 0 22 484 0 

2 0 25 625 0 

3 1 29 841 29 

4 1 29 841 29 

5 1 26 676 26 

6 0 31 961 0 

7 1 25 625 25 

8 1 32 1024 32 

9 0 26 676 0 

10 0 28 784 0 

11 0 29 841 0 

12 1 40 1600 40 

13 1 42 1764 42 

14 0 29 841 0 

15 0 23 529 0 

16 1 37 1369 37 

17 0 31 961 0 

18 0 27 729 0 

19 0 31 961 0 

20 1 36 1296 36 

21 1 40 1600 40 

22 1 37 1369 37 
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23 0 18 324 0 

24 0 32 1024 0 

25 0 27 729 0 

26 1 30 900 30 

     

 

Berdasarkan tabel tersebut, di peroleh: 

Mp = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒐.𝟐

𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒐.𝟐
 

 
𝟒𝟎𝟑

𝟏𝟐
= 33,5833 

Mt  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

= 
782

26
 = 30,077 

P  = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒l𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 =
12

26
= 0,4615 

q = 1 – p = 0,5385 

SDt = 5,84413 

rpbi = 
33,583 −30,077

5,844
 √ 

0,4615

0,5385
  

 = 0,555 

Pada α= 5% dengan n = 26 diperoleh rtabel= 0,388 

Dari perhitungan butir no.2 tersebur rpbi>rtabel, maka soal no.2 dinyatakan valid. 
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Perhitungan validitas soal uji coba 
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LAMPIRAN 9. PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

𝑟11 =
2  𝑟1/2  ½

(1 +  𝑟1/2  ½ )
 

Keterangan : 

𝑟11  =  Koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟1/2  ½ =  Koefisien korelasi antar belahan tes 

Langakah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Membagi soal menjadi dua, yaitu antara soal bernomor genap dan ganjil. 

2. Menghitung jumlah skor total nomor ganjil yang benar (x) dan skor total 

nomor genap yang benar (y). 

3. Mencari korelasi antar belahan tes dengan rumus vormula pada excer 

(=correl(belah soal ganjil;belah soal genap) yang didapat hasil 0,641 

4. Menghitung koefisien reliabilitas belah dua 

𝑟11 =
2  𝑟1/2  ½

(1 +  𝑟1/2  ½ )
 

=  
2  x 0,641

(1 + 0,641 )
 

=  
1,282

1,641
 

= 0,781 

5. Membendingkan 𝑟11 dengan rtabel. Dimana rtabel dengan n26 = 0,388. 

0,781 > 0,388 atau 𝑟11> rtabel. Hal ini dapat diartikan bahwa soal yang ada 

adalah reliable 
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Penghitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 10. PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

Rumus: 

 P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P = Proporsi 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Kriteria 

1. Soal dengan P 0,00 sampai 0.30 adalah sukar 

2. Soal dengan P 0,31 samapai 0,70 adalah sedang 

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

 

Perhitungan 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no.2, untuk soal lainnya di 

hitung dengan cara yang sama. 

No. Butir 

soal no.2 

(x) 

No. Butir soal no.2 

(x) 

1 0 14 0 

2 0 15 0 

3 1 16 1 

4 1 17 0 

5 1 18 0 

6 0 19 0 

7 1 20 1 

8 1 21 1 

9 0 22 1 

10 0 23 0 

11 0 24 0 

12 1 25 0 

13 1 26 1 

Jumlah A 7 Jumlah B 5 

Jumlah siswa menjawab benar adalah 7 + 5 = 12 
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P = 
𝑩

𝑱𝑺
 

=
𝟏𝟐

𝟐𝟔
 =  0,461  

Ini berarti soal nomor dua termasuk kedalam kriterian taraf kesukaran sedang. 

 

 

 

Keterangan 

Kriteria Jumlah No Soal 

Sukar  6 1, 3, 16, 30, 48, 50. 

Sedang  23 2, 5, 9, 12, 13, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 

29, 33,35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. 

Mudah  21 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 

28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 45, 48, 49, 

50. 
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LAMPIRAN 11. Daya Beda Soal Uji Coba 

 

Rumus 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA -PB 

Keterangan: 

D = indeks diskriminasi 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyak peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang mejawab benar (p adalah indeks 

kesukaran 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 = Jelek 

D = 0,21 – 0, 40 = Cukup 

D = 0,41 - 0,70 = Baik 

D = 0.71 – 1,00 = Baik sekali 

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

negatif sebaiknya di buang.   

Berikut  contoh perhitungan daya beda untuk soal no.2. Untuk nomor soal lainnya 

dihitung dengan cara yang sama. 
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PA = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜.2

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠
 

 = 
9

13
 =   0,692 

PB =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜.2 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ
 

 = 
3

13
 = 0,23 

D = PA – PB  =  0,692 –O,23 

   =0,462 

 Dengan ini, kriteria daya beda untuk no2 (0,462) termasuk kedalam  kategori 

baik.

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Butir soal no.2 No Butir Soal no.2 

13 1 4 1 

12 1 11 0 

21 1 14 0 

16 1 10 0 

22 1 18 0 

20 1 25 0 

8 1 5 1 

24 0 9 0 

6 0 2 0 

17 0 7 1 

19 0 15 0 

26 1 1 0 

3 1 23 0 

Jumlah 9 Jumlah 3 
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LAMPIRAN 12. INSTRUMEN PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran : IPS     Nama  : ..................... 

Materi Pokok   : Mempertahankan Kemerdekaan No Absen : ..................... 

Kelas/ semester : V/II  Waktu   : 30 Menit 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, 

c, atau d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Komandan Resimen Banyumas yang gugur dalam Pertempuran Ambarawa 

adalah .... 

a. Letkol M. Sarbini  c. Kol Sudirman 

b. Letkol Isdiman  d. Sastrodiharjo 

2. Pertempuran yang terjadi di Medan atau yang lebih dikenal sebagai Medan 

Area terjadi pada tanggal .... 

a. 10 Desember 1945  c. 10 Nopember 1945 

b. 20 Desember 1945  d. 12 Nopember 1945 

3. Pertempuran Puputan Margarana di pimpin oleh .... 

a. Letkol M. Sarbini  c. Letkol I Gusti Ngurah Rai 

b. I Gusti Ketut Jelantik  d. Robert Wolter Mongisidi 

4. Tokoh yang gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang yang akhirnya 

untuk mengenang jasanya, nama beliau di gunakan untuk nama rumah sakit, 

yaitu .... 

a. dr.Sucipto   c. dr.Kusuma 

b. dr.Kariadi   d. Kartini 

5. Dalam perundingan linggarjati, pemimpin dari wakil Indonesia adalah .... 

a. Sutan Syahrir   c. Sukarno 

b. Muhammad Hatta  d. Amir Syarifudin 

6. Tentara Sekutu yang datang ke Indonesia diberi tugas untuk melucuti senjata 

dari tentara .... 

a. Jepang   c. Indonesia 

b. Belanda   d. Amerika 
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7. Agresi Militer Belanda I merupakan bukti pelanggaran Belanda terhadap 

perjanjian .... 

a. Roem-royen   c. Renville 

b. Linggarjati   d. Hooge Value 

8. Untuk mengenang pertempuran di surabaya, pada tanggal 10 Nopember di 

peringati sebagai hari .... 

a. Pahlawan   c. Infantri 

b. Kebangkitan nasional  d. Sumpah Pemuda 

9. Pada perjanjian Roem-Royen wakil dari Belanda adalah .... 

a. Moh. Rom   c. DR. Frank Graham 

b. DR. Van Mook  d. DR. Van Royyen 

10. Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal ... 

a. 22 Agustus – 2 November 1949 

b. 20 November – 15 Desember 1945 

c. 2 Juni – 20 Juli 1947 

d. 7 September – 10 Desember 1946 

11. Tokoh penggerak semangat para pemuda pada pertempuran 10 November 1945 

di Surabaya adalah .... 

a. Bung Tomo   c. Bung Karno 

b. Bung Hatta   d. Bung Toha 

12. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal .... 

a. 13 Maret 1945  c. 13 Maret 1946 

b. 23 Maret 1945  d. 23 Maret 1946 

13. Sebagai seorang siswa kita dapat menghargai jasa para pahlawan dengan cara 

.... 

a. Bekerja Keras   c. Bermain-main 

b. Belajar Tekun   d. Bekerja terus-menerus 

14. Salah satu sikap yang dapat kita tiru dari para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan yaitu .... 

a. Pantang Menyerah  c. Panjang Tangan 

b. Pintar Berkelahi  d. Pintar Bersembunyi 
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15. Berikut ini adalah salah satu cara menghargai perjuangan para tokoh 

kemerdekaan, yaitu ... 

a. Membuang sampah pada tempatnya 

b. Saling menyalahkan 

c. Membuat taman yang indah 

d. Melakukan upacara dengan sungguh-sungguh 

16. Komisi PBB yang bertugas membantu menyelesaikan masalah indonesia 

setelah agresi militer Belanda II adalah .... 

a. KTN    c. NICA 

b. AFNEI   d. UNCI 

17. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal .... 

a. 12 Nopember 1945  c. 12 Juni 1947 

b. 21 Juli 1947   d. 21 Nopember 1945 

18. Insiden penyobekan bendera di Surabaya terjadi di .... 

a. Jembatan Merah  c. Hotel Yamato 

b. Tugu Surabaya  d. Kantor Jepang 

19. Pasukan sekutu yang mendarat di Semarang dipimpin oleh .... 

a. Brigardir Jendral A W S Mallaby 

b. Brigardir Jendral Betheli 

c. Van Mook 

d. Van Royen 

20. Perjanjian Renville diadakan di .... 

a. Pesawat terbang U.S.S Renville 

b. Kapal U.S.S Renville 

c. Kereta api U.S.S Renville 

d. Kediaman Mr.Renville 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

1. B  11. A 

2. A  12. D 

3. C  13. B 

4. B  14. A 

5. A  15. D 

6. A  16. D 

7. C  17. B 

8. A  18. C 

9. D  19. B 

10. A  20. B 
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HASIL PRETEST KELAS KONTROL 
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HASIL PRETEST KELAS EKSPERIMEN 
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HASIL POSTTEST  KELAS KONTROL 
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HASIL POSTTEST  KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 13. REKAPITULASI NILAI TES 

A. Nilai Tes Soal Uji Coba 

No. Identitas Nilai 

1. NM-01 44 

2. NM-02 50 

3. NM-03 58 

4. NM-04 58 

5. NM-05 52 

6. NM-06 62 

7. NM-07 50 

8. NM-08 64 

9. NM-09 52 

10. NM-10 56 

11. NM-11 58 

12. NM-12 80 

13. NM-13 84 

14. NM-14 58 

15. NM-15 46 

16. NM-16 74 

17. NM-17 62 

18. NM-18 54 

19. NM-19 62 

20. NM-20 72 

21. NM-21 80 

22. NM-22 74 

23. NM-23 36 

24. NM-24 64 

25. NM-25 54 

26. NM-26 60 

Rata-rata 60,15 
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B. Nilai Tes Kelas Kontrol (SDN 01 Kriyan) 

No. IDENTITAS PRETEST POSTTEST 

1 K A 45 55 

2 M A S 30 50 

3 M F 30 45 

4 A N K 50 70 

5 A S 45 45 

6 A Y 20 45 

7 A C 30 65 

8 A R W 45 55 

9 F F 10 40 

10 I S 35 60 

11 M I R 40 50 

12 M I A 40 45 

13 M R B 55 70 

14 N A 45 60 

15 N K 40 35 

16 N F 30 50 

17 R M 20 40 

18 S R 60 85 

19 S P 60 70 

20 S H 55 75 

21 S S 30 40 

22 A A P 35 30 

23 A G 50 40 

24 A A  40 60 

25 M A 30 35 

26 W N 25 30 

 Rata-rata 38,26 51,7 
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C. Nilai Tes Kelas Eksperimen (SDN 03 Kriyan) 

No. Nama PRETEST POSTTEST 

1 A M 25 50 

2 N M 20 75 

3 M A S 35 70 

4 A F R 35 70 

5 A W 40 35 

6 A M 45 70 

7 B L 50 80 

8 C N 50 35 

9 D D 50 75 

10 F P 40 85 

11 I M 20 65 

12 M Y 30 35 

13 M F 30 75 

14 M R 45 80 

15 M I 15 30 

16 MI R 35 65 

17 N T 40 45 

18 N A 45 50 

19 N R 45 70 

20 N M 40 60 

21 R R 35 85 

22 Y S 35 70 

23 M A 60 60 

24 A S 45 75 

25 E N K 45 90 

 Rata-rata 38,2 64 
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LAMPIRAN 14. UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS PRETEST 

1. Uji Normalitas Pretest 

Rumus SPSS yang digunakan untuk menghitung normalitas adalah Analyze – 

Non Parametric Test – One Sample KS. Data yang diinput adalah nilai pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Hasil output perhitungan =  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre_Kontrol Pre_Eksperimen 

N 26 25 

Normal Parametersa Mean 38.27 38.20 

Std. Deviation 12.723 10.693 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .127 .142 

Positive .127 .102 

Negative -.104 -.142 

Kolmogorov-Smirnov Z .646 .712 

Asymp. Sig. (2-tailed) .798 .691 

a. Test distribution is Normal. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa data pretest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai Sig. (2-tailed) di 

kedua kelas lebih dari 0,05 yaitu 0,798 pada kelas kontrol dan 0,691 pada kelas 

eksperimen. Dengan ini, hipotesis yang berlaku adalah Ho diterima dan Ha ditolak, 

yaitu data berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas Pretest 

Data yang digunakan untuk mencari homogenitas pretest adalah nilai pretest 

dari kelas kontrol dan eksperimen. Rumus SPSS yang digunakan adalah Analyze – 

Compare Means – Oneway Anova 

Hasil output dapat dilihat pada tabel test of homogenety of Variances yaitu 

dalam kolom Sig. 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.013 1 49 .319 
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Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa hasil belajar Pretest kelompok 

kontrol dan eksperimen adalah homogen. Hal ini ditunjukkan dari nilai Sig sebesar 

0,319 > 0,05. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. 
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LAMPIRAN 15. UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS POSTTEST 

1. Uji Normalitas Posttest 

Rumus SPSS yang digunakan untuk menghitung normalitas adalah Analyze – 

Non Parametric Test – One Sample KS. Data yang diinput adalah nilai posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Hasil output perhitungan =  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post_Kontrol Post_Eksperimen 

N 26 25 

Normal Parametersa Mean 51.73 64.80 

Std. Deviation 14.556 16.487 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .140 .184 

Positive .140 .085 

Negative -.088 -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 .919 

Asymp. Sig. (2-tailed) .691 .367 

a. Test distribution is Normal. 

Hasil Asymp.Sig. (2-tailed) yang diperoleh di kelas kontrol sebesar 0,691 dan 

di kelas eksperimen sebesar 0,367. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data Posttest di kelompok kontrol dan 

eksperimen berdistribusi normal, atau dapat diartikan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak.. 

2. Uji Homogenitas Posttest 

Data yang digunakan untuk mencari homogenitas posttest adalah nilai 

posttest dari kelas kontrol dan eksperimen. Rumus SPSS yang digunakan adalah 

Analyze – Compare Means – Oneway Anova 

Hasil output dapat dilihat pada tabel test of homogenety of Variances yaitu 

dalam kolom Sig. 

Test of Homogeneity of Variances 

Posttest    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.365 1 49 .549 
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Nilai signifikansi hasil belajar Posttest adalah 0,549. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

posttest adalah homogan.  Hal ini berarti bahwa sample yang digunakan dalam 

penelitian tidak jauh berbeda. Hipotesis yeng berlaku adalah Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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LAMPIRAN 16. PERHITUNGAN  UJI HIPOTESIS 

1. Uji Gain 

(g) = 
% (𝑺𝑭)− % (𝑺𝒊)

𝟏𝟎𝟎−%(𝑺𝒊)
 

Keterangan: 

(g)  : gain ternormalisasi 

(Sf) : nilai rata-rata posttest 

(Si)  :nila rata-rata pretest 

Kriteria 

(g) ≥ 0,7  = tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 = sedang 

(g) < 0,3  = rendah 

 

Diketahui 

Mean pretest kelas kontrol = 38,26 

Mean pretest kelas eksperimen = 38,2 

Mean posttest kelas kontrol = 51,7 

Mean posttest kelas eksperimen = 64 

 

Perhitungan 

a. Kelas kontrol 13.44 6174 

(g) =  
% (𝑺𝑭)− % (𝑺𝒊)

𝟏𝟎𝟎−%(𝑺𝒊)
 

 = 
𝟓𝟏,𝟕−𝟑𝟖,𝟐𝟔

𝟏𝟎𝟎−𝟑𝟖,𝟐𝟔
 

 = 0,218 (rendah) 

b. Kelas eksperimen 

(g) =
% (𝑺𝑭)− % (𝑺𝒊)

𝟏𝟎𝟎−%(𝑺𝒊)
 

 =
𝟔𝟒−𝟑𝟖,𝟐

𝟏𝟎𝟎−𝟑𝟖,𝟐
 

 =0,417 (sedang) 
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2. Uji t 

Dalam melaksanakan uji t, peneliti menggunakan bantuan SPSS. Rumusnya 

adalah Analyze – Compare Means – Independent T-Test. 

Langkah-langkah: 

1. Membuat 2 grup pada Variable view, grup pertama di beri nama nilai 

(berisikan nilai posttest kelas kontrol dan eksperimen) dan grup 2 di beri 

nama kelompok (isikan “1” untuk kelompok kontrol dan “2” untuk 

kelompok eksperimen) 

2. Masukkan rumus uji t pada spss. 

3. Setelah muncul kotak dialog Independent Sample T-Test kemudian 

masukkan variable nilai pada kotak test variable(s) dan masukkan variable 

kelompok ke kotak Grouping variable. 

4. Selanjutnya klik Define Grouping, pada kotak Group 1 isikan 1 dan pada 

Group 2 isikan 2, lalu klik Continue. 

5. Dan terakhir klik ok. Maka akan didapatkan output sebagai berikut. 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Post Equal 

variances 

assumed 

.365 .549 -3.004 49 .004 -13.069 4.351 -21.812 -4.326 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.996 47.722 .004 -13.069 4.362 -21.840 -4.299 

Hasil uji t dilihat pada kolom t-test for Equality of Means dengan nilai Sig.(2-tailed) 

<0,05 yaitu 0,004. Maka berdasarkan hipotesis penelitian, jika nilai Sig.(2-tailed) 

<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar kelas kontrol (metode ceramah bervariasi) dan 

eksperimen (metode pembelajaran CRH). 
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3. Uji Regresi Linier Sederhana Kelas Eksperimen  

Penghitungan dibantu dengan program SPSS for windows version 16 dengan  

rumus SPSS = Analiyze–Regresion-Linier  

Data yang diinput di SPSS adalah nilai posttest dan aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen. 

KELAS EKSPERIMEN 

No. NAMA NILAI AKTIVITAS 

1 A M 50 23 

2 N M 75 34 

3 M A S 70 32 

4 A F R 70 31 

5 A W 35 12 

6 A M 70 32 

7 B L 80 35 

8 C N 35 12 

9 D D 75 34 

10 F P 85 38 

11 I M 65 28 

12 M Y 35 13 

13 M F 75 34 

14 M R 80 36 

15 M I 30 12 

16 MI R 65 29 

17 N T 45 20 

18 N A 50 24 

19 N R 70 32 

20 N M 60 26 

21 R R 85 37 

22 Y S 70 30 

23 M A 60 24 

24 A S 75 33 

25 E N K 90 39 

 Rata-rata 64 28 
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Hasil perhitungan menggunakan SPSS didapatkan hasil sebagai berikut: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .989a .979 .978 2.565 

a. Predictors: (Constant), AKTIVITAS  

Nilai R Square = 0,968 dari tabel di atas menunjukkan bahwa 96,8% dari 

varians hasil belajar dapat dijelaskan oleh perubahan aktivitas belajar. Sedangkan 

sisanya 3,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7048.669 1 7048.669 1.071E3 .000a 

Residual 151.331 23 6.580   

Total 7200.000 24    

a. Predictors: (Constant), AKTIVITAS    

b. Dependent Variable: NILAI     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.449 1.802  4.133 .000 

AKTIVIT

AS 
2.020 .062 .989 32.731 .000 

a. Dependent Variable: NILAI     

Uji regresi dimaksudkan untuk menguji apakah variabel aktivitas belajar 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar.  
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Hipotesis :  

a. Ho : Variabel aktivitas belajar secara parsial tidak berpengaru signifikan 

terhadap variabel hasil belajar 

b. Ha: Variabel aktivitas belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel hasil belajar 

Pada tabel di atas nilai sig variabel aktivitas belajar = 0,000 < 0,05, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti metode Course Review Horay berpengaruh 

signifikan terhadap variabel aktivitas dan hasil belajar siswa kelas eksperimen. 

Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan atau diterapkan dalam suatu kelas berpengaruh terhadap aktivitas belajar 

dan hasil belajarnya. Maka dari itu pemelihan suatu metode yang tepat sangat 

diperlukan, metode yang baik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, 

demikian juga sebaliknya. Selengkapnya lihat lampiran 16 poin 3. 

Dengan demikian persamaan estimasinya adalah:  

Hasil Belajar = 7,449 + 2,020 * Aktivitas_Belajar + e  

Setiap kenaikan hasil belajar sebesar satu satuan, maka hasil belajar naik sebesar 

2,020. 
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LAMPIRAN 17. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuan

gan 

mempe

rtahank

an 

kemerd

ekaan 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan 

tanya jawab 

2.4.1. Menceritak

an peristiwa 10 

Nopember 1945 

di Surabaya 

2.4.2. Menceritak

an peristiwa 

pertempurn 

Ambarawa, 

Medan Area dan 

Bandung Lautan 

Api. 

2.4.3. Mengidentif

ikasi tokoh-

tokoh yang 

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

2 x 35 

menit 

a. Sutrisno, Warsito dan 

Sadikun. 2009. Mengenal 

Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri 

dan Tuju Widodo. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa 

sekolah dasar/madrasah 
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mengenai materi 

pokok 

5. Siswa menceritakan 

peristiwa 10 

Nopember 1945 di 

Surabaya 

6. Siswa menceritakan  

peristiwa 

pertempurn 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

7. Siswa menyebutkan  

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 1945, 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

8. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 

1945, 

pertempuran 

Ambarawa, 

Medan Area dan 

Bandung Lautan 

Api. 

b. Tes hasil: tes 

tertulis 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

ibtidaiyah kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

PEMBELAJARAN KE-1 

 

Satuan Pendidikan   : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.1 Menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya 

2.4.2 Menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa, Medan Area dan 

Bandung Lautan Api. 

2.4.3 Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 

Nopember 1945, pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai peristiwa 10 Nopember 

1945 di Surabaya siswa dapat menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 

di Surabaya dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai pertempuran 

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api, siswa dapat 

menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa, Medan Area dan 

Bandung Lautan Api dengan benar. 
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3. Dengan tanyajawab tentang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api, siswa 

dapat meyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dengan tepat. 

 

E. Materi Pokok 

Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung Lautan Api. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

b. Kegiatan Awal 

1) Apersepsi dengan menyanyikan “halo-halo bandung” 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ tanggal berapakah 

peringatan hari pahlawan itu?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 
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2. Inti (45 menit)  

a. Siswa memperhatikan gambar peristiwa 10 November 1945 di 

Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan 

Api. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai perisiwa 10 November 

1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api. 

c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perisiwa 10 

November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area 

dan Bandung Lautan Api. 

d. Siswa yang di tunjuk menceritakan kembali perisiwa 10 November 

1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api dengan bahasanya sendiri. 

e. Siswa dan Guru melakukan tanyajawab mengenai siapa saja tokoh-

tokoh yang terlibat didalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

f. Siswa memperhatikan gambar tokoh peristiwa 10 November 1945 di 

Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan 

Api yang ditunjukkan oleh guru. 

g. Siswa diminta untuk mencari peranan dari tokoh-tokoh peristiwa 10 

November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area 

dan Bandung Lautan Api. 

h. Siswa yang di tunjuk menceritakan peranan dari tokoh-tokoh peristiwa 

10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area 

dan Bandung Lautan Api. 

i. Siswa memperhatikan guru menjelaskan peranan para tokoh pada 

peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, 

Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

j. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

3. Penutup (15 Menit) 
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a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran       

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api dan tokoh-tokoh yang 

terlibat. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri dan Tuju Widodo. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan Ratih Hurriyati. 2009. Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Samsiyad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes proses : ada (lembar panduan) 

b. Tes akhir  : ada (Soal evaluasi) 

2. Bentuk Penilaian : Pengamatan dan soal pilihan ganda 

3. Teknik penilaian : nontes dan tes 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok  : Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran        

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

2.4.1 Menceritakan 

peristiwa 10 

Nopember 1945 di 

Surabaya 

 

Pilihan 

ganda 

C1 1,5,9 

2.4.2 Menceritakan 

peristiwa 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

 

Pilihan 

ganda 

C1 2,4,7,10 

2.4.3 Mengidentifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 1945, 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

Pilihan 

ganda 

C1 3,6,8 
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Nama  : ................................ 

No.Absen : ................................ 

SOAL EVALUASI 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c atau d yang 

dianggap paling benar! 

1. Pemimpin pasukan sekutu yang tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di 

Surabaya, adalah .... 

a. Kolonel Huiyer    c. Brigjen Mallaby 

b. Brigjen Bethel    d. Brigjen T. E. D. Kelly 

2. Pada peristiwa Bandung Lautan Api, kota Bandung di bumi hanguskan 

oleh .... 

a. Sekutu     c. Belanda 

b. Jepang     d. Inggris 

3. Tokoh pemuda surabaya yang berhasil menyatukan dan mengobarkan 

semangat rakyat surabaya untuk melawan pasukan inggris adalah .... 

a. Bung Hatta     c. Soekarno 

b. Bung Tomo     d. Soedirman 

4. Pada tanggal 15 Desember 1945 sekutu berhasil dipukul mundur dari 

ambarawa, untuk memperingatinya maka setiap tanggal 15 Desember 

diperingati sebagai hari .... 

a. Hari Nasional    c. Hari Infanteri 

b. Hari Kebangkitan      d. Hari Pendidikan 

5. Untuk mengenang pertempuran di surabaya, pada tanggal 10 Nopember 

1945 di peringati sebagai hari .... 

a. Sumpah pemuda    c. Kemerdekaan 

b. Kebangkitan Nasional   d. Pahlawan 

6. Komandan resimen yang gugur dalam pertempuran melawan Inggris di 

Ambarawa adalah .. 

a. Kolonel Untung    c. Letkol Isdiman 

b. Kolonel Sudirman    d. Letjen Urip Sumohardjo  
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7. Pada pertempuran lima hari di Semarang banyak pemuda yang gugur dalam 

pertempuran, untuk mengenang jasa para pemuda di bangun sebuah tugu 

dengan nama .... 

a. Tugu monas    c. Tugu perdamaian 

b. Tugu muda     d. Tugu Dunia 

8. Tokoh yang gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang adalah .... 

a. Jenderal Soedirman   c. Mohammad Toha 

b. dr.Kariadi     d. R. M. Soeryo 

9. Setelah jepang menyerah, sekutu masuk ke Indonesia untuk mengambil alih 

kekuasaan dengan di boncengi oleh .... 

a. Rusia     c. Belgia 

b. Inggris      d. Belanda 

10. Pertempuran yang terjadi di medan atau yang lebih dikenal sebagai 

pertempuran medan area terjadi pada tanggal .... 

a. 10 Desember 1945    c. 10 Nopember 1945 

b. 15 Desember 1945    d. 12 November 1945 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. D 

6. C 

7. B 

8. B 

9. D 

10. A 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuang

an 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan 

tanya jawab mengenai 

materi pokok 

5. Siswa menceritakan  

Agresi militer 

2.4.4 Mencerit

akan Agresi 

militer 

Belanda 

terhadap 

Republik 

Indonesia 

2.4.5 Mencerit

akan 

pengakuan 

kedaulatan 

Indonesia 

oleh Belanda. 

2.4.6 Mengide

ntifikasi 

tokoh-tokoh 

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

c. Tes hasil: tes 

tertulis 

2 x 35 

menit 

a. Sutrisno, Warsito 

dan Sadikun. 2009. 

Mengenal Lingkungan 

Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri 

dan Tuju Widodo. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa 

sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah kelas V. 

Jakarta: Pusat 
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Belanda terhadap 

Republik Indonesia 

6. Siswa menyebutkan   

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

perjuangan melawan 

agresi militer 

Belanda.1945. 

7. Siswa mencari tahu 

perjanjian-perjanjian 

yang dilakaukan 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

8. Siswa menceritakan 

perjanjian-perjanjian 

yang dilakaukan 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

9. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai pengakuan 

kedaulatan Indonesia 

atas Belanda. 

10. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 

yang terlibat 

dalam 

perjuangan 

melawan 

agresi militer 

Belanda.194

5. 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN KE-2 

Satuan Pendidikan   : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.4 Menceritakan Agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia 

2.4.5 Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan melawan 

agresi militer Belanda. 

2.4.6 Menceritakan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai Agresi militer Belanda 

terhadap Indonesia siswa dapat menceritakan agresi militer Belanda 

terhadap indonesia dengan benar. 

2. Dengan tanyajawab mengenai Agresi militer Belanda terhadap Indonesia 

siswa dapat meyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam agresi militer 

Belanda dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda siswa dapat menceritakan peristiwa pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan benar. 

E. Materi Pokok 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

c. Kegiatan Awal 

1) Guru melakukan Apersepsi dengan menanyakan materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 1 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ Berapa lama belanda 

menjajah bangsa indonesia?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 

2. Inti (45 menit)  

a. Siswa memperhatikan gambar Agresi Militer Belanda 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai Agresi Militer Belanda 

I dan II. 

c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perisiwa Agresi 

Militer Belanda I dan II. 

d. Siswa yang ditunjuk menceritakan kembali peristiwa Agresi Militer 

Belanda I dan II dengan bahasanya sendiri. 

e. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam agresi militer Belanda. 

f. Siswa diberi tugas untuk mencari tahu perjanjian-perjanjian yang 

dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. 
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g. Siswa yang di tunjuk menceritakan perjanjian-perjanjian apa saja yang 

dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan 

h. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda. 

i. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

 

3. Penutup (15 Menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa Agresi Militer Belanda. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri dan Tuju Widodo. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan Ratih Hurriyati. 2009. Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Samsiyad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok  : Agresi Militer Belanda 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

2.4.7 Menceritakan 

Agresi militer 

Belanda terhadap 

Republik Indonesia. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

2, 3, 

7 

2.4.8 Mengidentifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

perjuangan 

melawan agresi 

militer Belanda. 

 

Pilihan 

ganda 

C1 1, 4, 9 

2.4.9 Menceritakan 

pengakuan 

kedaulatan 

Indonesia oleh 

Belanda. 

Pilihan 

ganda 

C2 

C1 

5,6 

8,10 
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SOAL EVALUASI 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c 

atau d yang dianggap paling tepat! 

1. Dalam perundingan linggarjati, pemimpin dari wakil Indonesia adalah .... 

a. Sukarno    c. Sutan Syahrir 

b. Moh. Hatta    d. Amir Syarifudin 

2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Indonesia dan 

Belanda karena Agresi Militer I maka PBB membentuk .... 

a. UNCI     c. KTN 

b. NICA     d.  UNCEA 

3. Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal .... 

a. 9 Nopember 1947   c. 9 Nopember 1948 

b. 19 Desember 1948   d. 9 Desember 1947 

4. Wakil dari Indonesia yang menandatangani naskah pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda di Indonesi adalah .... 

a. Mr. Amir Syarifuddin  c. Philip Cristison 

b. Drs. Moh. Hatta   d. Sri Sulten Hamengkubuwono IX 

5. Negara-negara yang termasuk kedalam KTN dalah .... 

a. Australia, Belanda dan Amerika Serikat 

b. Amerika Serikat, Belgia dan Swedia 

c. Australia, Amerika Serikat dan Belgia 

d. Australia, Rusia dan Bulgaria 

6. Isi dari perjanjian Roem-Royen adalah 

(1) Penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda.  

(2) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 

(3) Pemerintahan Indonesia berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) 

(4) Menyepakati diadakannya Konferensi Meja Bundar.  

Isi dari perjanjian Roem-Royen yang benar adalah .... 

a. (1),(2) dan (3)    c. (1),(3) dan (4) 

b. (1),(2) dan (4)    d. (2),(3) dan (4) 
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7. Dalam Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda menahan tokoh penting 

Indonesia yang kemudian di asingkan di Bangka adalah .... 

a. Ir. Sukarno dan Moh. Hatta  c. Bung Tomo dan Sutan Syahrir 

b. Ir Sukarno dan Jendral Sudirman d. Moh. Hatta dan Amir Syarifuddin 

8. Penandatanganan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia atas 

Belanda dilakukan di dua tempat secara bersamaan yaitu di ... dan .... 

a. Amsterdam, Jakarta   c. Amsterdam, Yogyakarta 

b. Den Haag, Yogyakarta  d. Den Haag, Jakarta 

9. Delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville diketuai oleh .... 

a. Amir Syarifuddin  c. Sutan Syahrir 

b. Mohammad Rum  d. Mohammad Hatta 

10. Konfrensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal ... 

a. 22 Agustus – 2 November 1949 

b. 20 November – 15 Desember 1945 

c. 2 Juni – 20 Juli 1947 

d. 7 September – 10 Desember 1946 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

1. C 

2. C 

3. B 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. D 

9. A 

10. A 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuang

an 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran 

dan materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan tanya 

jawab mengenai materi 

pokok 

5. Siswa menceritakan   

peranan beberapa tokoh 

dalam mempertahankan 

2.4.7 Mencer

itakan 

peranan 

beberapa 

tokoh dalam 

mempertahan

kan 

kemerdekaan 

misalnya Ir 

Soekarno, 

Drs. Moh 

Hatta, Sri 

Sultan 

Hamengkubu

wana IX, 

Panglima 

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

d. Tes hasil: tes 

tertulis 

2 x 35 

menit 

a. Sutrisno, Warsito dan 

Sadikun. 2009. Mengenal 

Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri 

dan Tuju Widodo. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa 

sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah kelas V. 

Jakarta: Pusat 
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kemerdekaan misalnya 

Ir Soekarno, Drs. Moh 

Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, 

Panglima besar 

Soedirman dan Bung 

Tomo 

6. Siswa mencari contoh 

cara mengenang dan 

menghargai para tokoh. 

7. Siswa menyebutkan 

contoh cara mengenang 

perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan Siswa 

membentuk kelompok 

kecil 

8. Siswa menceritakan  

cara menghargai 

perjuangan para tokoh 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 

besar 

Soedirman 

dan Bung 

Tomo. 

2.4.8 Mencar

i contoh cara 

mengenang 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertahan

kan 

kemerdekaan 

2.4.9 Menye

butkan cara 

menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 



211 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PEMBELAJARAN KE-3 

 

Satuan Pendidikan   : SDN 01 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.7 Menceritakan peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan misalnya Ir Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman dan Bung Tomo. 

2.4.8 Mencari contoh cara mengenang perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

2.4.9 Menyebutkan cara menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai peranan beberapa 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan misalnya Ir Soekarno, Drs. 

Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman 

dan Bung Tomo. 

2. Dengan tanyajawab mengenai cara mengenang perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan siswa dapat meyebutkan cara 

mengenang perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 
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3. Dengan tanyajawab mengenai cara menghargai perjuangan para tokoh 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat memberikan contoh cara 

menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi Pokok 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

b. Kegiatan Awal 

1) Guru melakukan Apersepsi dengan menanyakan materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan Ke-2 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ mengapa saat 

upacara bendera kita tidak boleh main-main?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 

 

 

 

 



213 
 

 
 

2. Inti (45 menit)  

a. Siswa memperhatikan gambar Ir Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman dan Bung Tomo. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai peran Ir Soekarno, Drs. 

Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima besar 

Soedirman dan Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai peran Ir 

Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima 

besar Soedirman dan Bung Tomo dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru dalam memberikan contoh cara 

mengenang perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

e. Siswa diminta untuk mencari contoh lain cara mengenang perjuangan 

para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  

f. Siswa yang ditunjuk menyebutkan cara mengenang perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

g. Siswa melakukan tanyajawab dengan guru mengenai cara menghargai 

perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

h. Siswa diminta mencari contoh cara menghargai perjuangan para tokoh 

dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Siswa yang ditunjuk menyebutkan contoh cara menghargai perjuangan 

para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

3. Penutup (15 Menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 
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c. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa Agresi Militer Belanda. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri dan Tuju Widodo. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan Ratih Hurriyati. 2009. Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Samsiyad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes proses : ada (lembar panduan) 

b. Tes akhir  : ada (Soal evaluasi) 

2. Bentuk Penilaian : Pengamatan dan soal pilihan ganda 

3. Teknik penilaian : nontes dan tes 
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216 
 

 
 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok  : Agresi Militer Belanda 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 

Menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertaha

nkan 

kemerdekaa

n. 

2.4.7 Menceritakan 

peranan beberapa tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan misalnya 

Ir Soekarno, Drs. Moh 

Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, 

Panglima besar 

Soedirman dan Bung 

Tomo. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

1,4,6,7

9 

2.4.8 Mencari contoh cara 

mengenang perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

2 

5 

2.4.9 Menyebutkan cara 

menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

3,8 

10 
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Nama  : ..................................... 

No. Absen : ..................................... 

SOAL EVALUASI 

1. Ir. Sukarno sangat berperan bagi bangsa Indonesia salah satunya dalam 

mempertahankan kemerdekaan, beliau berperan dalam pembentukan .... 

a. Pasukan Perlawanan    c. Perumusan Perjanjian 

b. Pemerintahan Darurat   d. Pergerakan Darurat 

2. Contoh cara mengenang jasa para pemuda yang gugur dalam pertempuran 

lima hari di Semarang adalah  dengan di buatkan ....  

a. Museum     c. Tugu Muda  

b. Taman     d. Kaligrafi 

3. Salah satu sikap yang dapat kita tiru dari para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan adalah ... 

a. Pantang Menyerah    c. Meperkaya Diri 

b. Membela yang menguntungkan  d. Senang Memaafkan 

4. Peran Jendral Sudirman dalam mempertahankan kemerdekan sangat besar, 

yaitu .... 

a. Membentuk Komisi Tiga Negara 

b. Berperang Melawan Inggris 

c. Melawan agresi Belanda dengan taktik perang gerilya 

d. Menjadi ketua perundingan dengan Belanda 

5. Berikut ini adalah cara mengenang jasa para pahlawan: 

(1) Merayakan dengan pesta 

(2) Mempringati hari-hari nasional bersejarah 

(3) Membangun bagunan yang mewah 

(4) Mengabadikan kisahnya dalam buku. 

Cara mengenang pahlawan yang benar adalah ... 

a. (1) dan (2)     c. (1) dan (3) 

b. (3) dan (4)     d. (2) dan (4) 
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6. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh yang berperan 

dalam mempertahankan kemerdekaan indonesia, yaitu .... 

a. Pemimpin perang dalam melawan belanda 

b. Menyusun teks proklamasi kemerdekaan 

c. Mewakili bangsa Indonesia dalam KMB 

d. Menghasut tentara sekutu untuk mundur 

7. Pemuda Surabaya dapat bersatu dalam melawan Belanda karena pidato-

pidato yang dilakukan oleh ... 

a. Suharto    c. Bung Tomo 

b. Sukarno    d Bung Hatta 

8. Sebagai seorang pelajar kita dapat menunjukkan rasa menghargai jasa para 

pahlawan dengan .... 

a. Mendapat nilai baik   c. Selalu naik kelas 

b. Belajar dengan rajin   d. Disayang guru 

9. Contoh dari beberapa pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia adalah .... 

a. Jendral Sudirman dan Adam malik. 

b. Moh. Hatta dan Widjojoatmodjo  

c. Adam Malik dan Ir Sukarno 

d. Jendral SudiRman dan Moh. Hatta 

10. Sikap kita ketika sedang mengikuti upacara bendera hendaknya adalah, 

kecuali .... 

a. Bermain sendiri   c. Berbaris rapi 

b. Tidak bicara sendiri  d. Penuh Penghayatan 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. D 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 
 



221 
 

 
 



222 
 

 
 



223 
 

 
 

LAMPIRAN 18. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN  

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II  

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuang

an 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru 

menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan 

tanya jawab 

2.4.1. Menceritak

an peristiwa 10 

Nopember 

1945 di 

Surabaya 

 

2.4.2. Menceritak

an peristiwa 

pertempurn 

Ambarawa, 

Medan Area dan 

Bandung Lautan 

Api. 

 

2.4.3.  

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

e. Tes hasil: tes 

tertulis 

2 x 35 

menit 

a. Sutrisno, Warsito dan 

Sadikun. 2009. Mengenal 

Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri 

dan Tuju Widodo. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa 

sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah kelas V. 
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mengenai materi 

pokok 

5. Siswa 

menceritakan 

peristiwa 10 

Nopember 1945 di 

Surabaya 

6. Siswa 

menceritakan  

peristiwa 

pertempurn 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

7. Siswa 

menyebutkan  

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 1945, 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

8. Guru menjelaskan 

kuis yang akan 

dilaksanakan untuk 

2.4.4. Mengidentif

ikasi tokoh-

tokoh yang 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 

1945, 

pertempuran 

Ambarawa, 

Medan Area dan 

Bandung Lautan 

Api. 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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penilaian 

kelompok 

9. Siswa membuat 

kotakan sempilan 

dan mengisinya 

dengan angka yang 

di sepakatai 

10. Siswa menuliskan 

jawaban pada 

kotak sesuai 

dengan nomor soal 

yang di bacakan 

guru. 

11. Kelompok yang 

memiliki (√) secara 

horisontal, vertikal 

maupun diagonal 

berteriak “hore” 

12. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN PERTAMA 

Satuan Pendidikan   : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.1 Menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya 

2.4.2 Menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa, Medan Area dan 

Bandung Lautan Api. 

2.4.3 Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 

Nopember 1945, pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai peristiwa 10 Nopember 

1945 di Surabaya siswa dapat menceritakan peristiwa 10 Nopember 1945 

di Surabaya dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai pertempuran 

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api, siswa dapat 

menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa, Medan Area dan 

Bandung Lautan Api dengan benar. 
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3. Dengan tanyajawab tentang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api, siswa 

dapat meyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dengan tepat. 

 

E. Materi Pokok 

Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung Lautan Api. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

b. Kegiatan Awal 

1) Apersepsi dengan menyanyikan “halo-halo bandung” 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ tanggal berapakah 

peringatan hari pahlawan itu?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 

2. Inti (45 menit)  

a. Siswa memperhatikan gambar peristiwa 10 November 1945 di 

Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan 

Api. 
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b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai perisiwa 10 November 

1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api. 

c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perisiwa 10 

November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area 

dan Bandung Lautan Api. 

d. Siswa yang di tunjuk menceritakan kembali perisiwa 10 November 

1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung 

Lautan Api dengan bahasanya sendiri. 

e. Siswa dan Guru melakukan tanyajawab mengenai siapa saja tokoh-

tokoh yang terlibat didalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, 

Pertempuran Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

f. Siswa memperhatikan gambar tokoh yang ditunjukkan oleh guru. 

g. Siswa memperhatikan guru menjelaskan peranan para tokoh pada 

peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran Ambarawa, 

Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

h. Siswa dikelompokkan kedalam kelompok kecil yang jumlah 

anggotanya 4 siswa per kelompok. 

i. Siswa secara berkelompok menyelesaikan lembar kerja kelompok. 

j. Perwakilan kelompok yeng ditunjuk membecakan hasil diskusinya. 

k. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

l. Guru menjelaskan kuis yang akan siswa lakukan untuk dilakukan 

penilaian secara kelompok. 

m. Siswa secara berkelompok diminta untuk membuat sembilan buah 

kotak dan menentukan nomor di tiap kotak. 

n. Siswa berdiskusi  mengerjakan soal sesuai dengan nomor soal yang di 

bacakan oleh guru. 

o. Siswa bersama guru membahas jawaban setiap pertanyaan yang ada. 

p. Kelompok yang mendapatkan benar (√) berbentuk horisontal, vertikal 

maupun diagonal berteriak “hore” 
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3. Penutup (15 Menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa dan kelompok yang 

mengikuti pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran       

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api dan tokoh-tokoh yang 

terlibat. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri dan Tuju Widodo. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan Ratih Hurriyati. 2009. Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Samsiyad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes proses : ada (lembar panduan) 

b. Tes akhir  : ada (Soal evaluasi) 

2. Bentuk Penilaian : Pengamatan dan soal pilihan ganda 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

Petunjuk : 

a. Isi nama anggota kelompokmu ! 

b. Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi bersama anggota kelompok 

 

Nama Peristiwa Isi Peristiwa 

Pertempuran di 

Surabaya 

 

 

 

 

Pertempuran di 

Ambarawa 

 

 

 

 

 

Pertempuran lima 

hari di Semarang 

 

 

 

 

Bandung Lautan Api 

 

 

 

 

 

Nama Anggota: 1.    3. 

    2.    4. 
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KUIS KELOMPOK 

Nama  1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

Petunjuk: 

a.  Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan nomor 1-9 sesuai kesepakatan 

kelompok 

b. Tulislah jawaban soal yang dibacakan guru kedalam kotak sesuai dengan 

nomor soal. 

c. Berilah tanda √ setiap jawaban bener dalam kotak. 

d. Berilah tanda X jika jawaban salah 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



233 
 

 
 

 

SOAL KUIS KELOMPOK 

 

1. Sekutu pertama kali mendarat di surabaya pada tanggal .... 

2. Tokoh pahlawan Bandung Lautan Api yang gugur di medan perang adalah .... 

3. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa 

pertempuran lima hari di Semarang maka dibangun .... 

4. Peristiwa Puputan Margarana terjadi di daerah .... 

5. Tanggal 10 Nopember di peringati sebagai hari .... 

6. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di kota .... 

7. Apa tujuan awal pasukan Sekutu datang ke Indonesia ... 

8. Tokoh yang berhasil menyatukan dan menghidupkan semangat para pemuda 

di Surabaya adalah... 

9. Pemimpin sekutu yang tewas terbunuh dalam pertempuran di Surabaya dalah 

... 
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KUNCI JAWABAN KUIS KELOMPOK 

 

1. 25 Oktober 1945 

2. Muhammad Toha 

3. Tugu Muda 

4. Bali 

5. Pahlawan 

6. Kuningan 

7. Melucuti senjata tentara Jepang 

8. Bung Tomo 

9. Brigadir Jendral A. W. S. Mallaby 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok   : Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pertempuran        

Ambarawa, Medan Area dan Bandung Lautan Api. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

2.4.10 Menceritakan 

peristiwa 10 

Nopember 1945 di 

Surabaya 

 

Pilihan 

ganda 

C1 1,5,9 

 

2.4.11 Menceritakan 

peristiwa 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

Pilihan 

ganda 

C1 2,4,7,10 

 

2.4.12 Mengidentifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

peristiwa 10 

Nopember 1945, 

pertempuran 

Ambarawa, Medan 

Area dan Bandung 

Lautan Api. 

Pilihan 

ganda 

C1 3,6,8 
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Nama  : ................................ 

No.Absen : ................................ 

SOAL EVALUASI 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada huruf a, b, c atau d 

yang dianggap paling benar! 

1. Pemimpin pasukan sekutu yang tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di 

Surabaya, adalah .... 

a. Kolonel Huiyer    c. Brigjen Mallaby 

b. Brigjen Bethel    d. Brigjen T. E. D. Kelly 

2. Pada peristiwa Bandung Lautan Api, kota Bandung di bumi hanguskan 

oleh .... 

a. Sekutu     c. Belanda 

b. Jepang     d. Inggris 

3. Tokoh pemuda surabaya yang berhasil menyatukan dan mengobarkan 

semangat rakyat surabaya untuk melawan pasukan inggris adalah .... 

a. Bung Hatta     c. Soekarno 

b. Bung Tomo     d. Soedirman 

4. Pada tanggal 15 Desember 1945 sekutu berhasil dipukul mundur dari 

ambarawa, untuk memperingatinya maka setiap tanggal 15 Desember 

diperingati sebagai hari .... 

a. Hari Nasional    c. Hari Infanteri 

b. Hari Kebangkitan      d. Hari Pendidikan 

5. Untuk mengenang pertempuran di surabaya, pada tanggal 10 Nopember 

1945 di peringati sebagai hari .... 

a. Sumpah pemuda    c. Kemerdekaan 

b. Kebangkitan Nasional   d. Pahlawan 

6. Komandan resimen yang gugur dalam pertempuran melawan Inggris di 

Ambarawa adalah .. 

a. Kolonel Untung    c. Letkol Isdiman 



237 
 

 
 

b. Kolonel Sudirman    d. Letjen Urip Sumohardjo  

7. Pada pertempuran lima hari di Semarang banyak pemuda yang gugur dalam 

pertempuran, untuk mengenang jasa para pemuda di bangun sebuah tugu 

dengan nama .... 

c. Tugu monas    c. Tugu perdamaian 

d. Tugu muda     d. Tugu Dunia 

8. Tokoh yang gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang adalah .... 

c. Jenderal Soedirman   c. Mohammad Toha 

d. dr.Kariadi     d. R. M. Soeryo 

9. Setelah jepang menyerah, sekutu masuk ke Indonesia untuk mengambil alih 

kekuasaan dengan di boncengi oleh .... 

c. Rusia     c. Belgia 

d. Inggris      d. Belanda 

10. Pertempuran yang terjadi di medan atau yang lebih dikenal sebagai 

pertempuran medan area terjadi pada tanggal .... 

a. 10 Desember 1945    c. 10 Nopember 1945 

b. 15 Desember 1945    d. 12 November 1945 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. D 

6. C 

7. B 

8. B 

9. D 

10. A 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuang

an 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan 

tanya jawab mengenai 

materi pokok 

5. Siswa menceritakan  

Agresi militer 

2.4.4 Mencerit

akan Agresi 

militer 

Belanda 

terhadap 

Republik 

Indonesia 

2.4.5 Mencerit

akan 

pengakuan 

kedaulatan 

Indonesia 

oleh Belanda. 

2.4.6 Mengide

ntifikasi 

tokoh-tokoh 

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

f. Tes hasil: tes 

tertulis 

2 x 35 

menit 

a. Sutrisno, Warsito dan 

Sadikun. 2009. Mengenal 

Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa SD 

dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri 

dan Tuju Widodo. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk siswa 

sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah kelas V. 

Jakarta: Pusat 
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Belanda terhadap 

Republik Indonesia 

6. Siswa menyebutkan   

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

perjuangan melawan 

agresi militer 

Belanda.1945. 

7. Siswa membentuk 

kelompok kecil 

8. Siwa berdiskusi 

mengenai pengakuan 

kedaulatan Indonesia 

oleh Belanda. 

9. Siswa menceritakan  

pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh 

Belanda. 

10. Guru menjelaskan 

kuis yang akan 

dilaksanakan untuk 

penilaian kelompok 

11. Siswa membuat 

kotakan sempilan dan 

mengisinya dengan 

angka yang di 

sepakatai 

yang terlibat 

dalam 

perjuangan 

melawan 

agresi militer 

Belanda.194

5. 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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12. Siswa menuliskan 

jawaban pada kotak 

sesuai dengan nomor 

soal yang di bacakan 

guru. 

13. Kelompok yang 

memiliki (√) secara 

horisontal, vertikal 

maupun diagonal 

berteriak “hore” 

14. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN KE-2 

Satuan Pendidikan   : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.4 Menceritakan Agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia 

2.4.5 Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan melawan 

agresi militer Belanda. 

2.4.6 Menceritakan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai Agresi militer Belanda 

terhadap Indonesia siswa dapat menceritakan agresi militer Belanda 

terhadap indonesia dengan benar. 

2. Dengan tanyajawab mengenai Agresi militer Belanda terhadap Indonesia 

siswa dapat meyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam agresi militer 

Belanda dengan tepat. 

3. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda siswa dapat menceritakan peristiwa pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan benar. 

E. Materi Pokok 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

b. Kegiatan Awal 

1) Guru melakukan Apersepsi dengan menanyakan materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 1 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ Berapa lama belanda 

menjajah bangsa indonesia?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 

2. Inti (45 menit)  

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai Agresi Militer Belanda 

I dan II. 

b. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai perisiwa Agresi 

Militer Belanda I dan II. 

c. Siswa yang ditunjuk menceritakan kembali peristiwa Agresi Militer 

Belanda I dan II dengan bahasanya sendiri. 

d. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam agresi militer Belanda. 

e. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda. 
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f. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil yang 

berjumlah 4 siswa 

g. Siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kerja kelompok. 

h. Perwakilan kelompok maju kedepan membacakan hasil diskusinya. 

i. Kelompok lain memberikan tambahan atau tanggapan terhadap 

kelompok yang ada di depan. 

j. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

k. Guru menjelaskan kuis yang akan siswa lakukan untuk dilakukan 

penilaian secara kelompok. 

l. Siswa secara berkelompok diminta untuk membuat sembilan buah 

kotak dan menentukan nomor di tiap kotak. 

m. Siswa berdiskusi  mengerjakan soal sesuai dengan nomor soal yang di 

bacakan oleh guru. 

n. Siswa bersama guru membahas jawaban setiap pertanyaan yang ada. 

o. Kelompok yang mendapatkan benar (√) berbentuk horisontal, vertikal 

maupun diagonal berteriak “hore” 

3. Penutup (15 Menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

d. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa Agresi Militer Belanda. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku 

Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

Petunjuk : 

a. Isi nama anggota kelompokmu ! 

b. Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi bersama anggota kelompok 

 

1. Sebutkan nama-nama perjanjian yang kamu ketahui dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia! 

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

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

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

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

 

2. Agresi Militer Belanda II menunjukkan bahwa bangsa Belanda telah 

mengingkari perjanjian apa? Sebutkan isi perjanjian tersebut! 

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

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

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

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

3. Ceritakan proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda yang kamu 

ketahui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota: 1.    3. 

    2.    4. 
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KUIS KELOMPOK 

Nama  1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

Petunjuk: 

a.  Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan nomor 1-9 sesuai 

kesepakatan kelompok 

b. Tulislah jawaban soal yang dibacakan guru kedalam kotak sesuai 

dengan nomor soal. 

c. Berilah tanda √ setiap jawaban bener dalam kotak. 

d. Berilah tanda X jika jawaban salah 
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SOAL KUIS KELOMPOK 

 

1. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal .... 

2. PBB dalam membantu menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda karena 

Agresi Militer I membentuk ... 

3. Pada Agresi Militer II, Belanda menangkap dan mengasingkan presiden 

Sukarno di .... 

4. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal .... 

5. Pada perjanjian Roem-Royen, pihak dari Indonesia di pimpin oleh .... 

6. Konfrensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal .... 

7. Wakil dari Indonesia yang menandatangani penyerahan kedaulatan Indonesia 

atas Belanda yang di laksanakan di Den Haag adalah .... 

8. Agresi Militer Belanda II merupakan bentuk dari pelanggaran Belanda atas 

perjanjian .... 

9. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal .... 
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KUNCI JAWABAN KUIS KELOMPOK 

 

1. 21 Juli 1947 

2. KTN 

3. Bangka 

4. 17 Januari 1948 

5. Mr. Moh Roem 

6. 22 Agustus- 2 November 1949 

7. Mohammad Hatta 

8. Perjanjian Renville 

9. 27 Desember 1949 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok   : Agresi Militer Belanda 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

2.4.7 Menceritakan 

Agresi militer 

Belanda terhadap 

Republik Indonesia. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

2, 3, 

7 

2.4.8 Mengidentifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam 

perjuangan 

melawan agresi 

militer Belanda. 

 

Pilihan 

ganda 

C1 1, 4, 9 

2.4.9 Menceritakan 

pengakuan 

kedaulatan 

Indonesia oleh 

Belanda. 

Pilihan 

ganda 

C2 

C1 

5,6 

8,10 
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SOAL EVALUASI 

A. Pilihlah jawaban dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c 

atau d yang dianggap paling tepat! 

1. Dalam perundingan linggarjati, pemimpin dari wakil Indonesia adalah .... 

a. Sukarno    c. Sutan Syahrir 

b. Moh. Hatta    d. Amir Syarifudin 

2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Indonesia dan 

Belanda karena Agresi Militer I maka PBB membentuk .... 

a. UNCI     c. KTN 

b. NICA     d.  UNCEA 

3. Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal .... 

a. 9 Nopember 1947   c. 9 Nopember 1948 

b. 19 Desember 1948   d. 9 Desember 1947 

4. Wakil dari Indonesia yang menandatangani naskah pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda di Indonesi adalah .... 

a. Mr. Amir Syarifuddin  c. Philip Cristison 

b. Drs. Moh. Hatta   d. Sri Sulten Hamengkubuwono IX 

5. Negara-negara yang termasuk kedalam KTN dalah .... 

a. Australia, Belanda dan Amerika Serikat 

b. Amerika Serikat, Belgia dan Swedia 

c. Australia, Amerika Serikat dan Belgia 

d. Australia, Rusia dan Bulgaria 

6. Isi dari perjanjian Roem-Royen adalah 

(1) Penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda.  

(2) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 

(3) Pemerintahan Indonesia berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) 

(4) Menyepakati diadakannya Konferensi Meja Bundar.  

Isi dari perjanjian Roem-Royen yang benar adalah .... 

a. (1),(2) dan (3)    c. (1),(3) dan (4) 

b. (1),(2) dan (4)    d. (2),(3) dan (4) 
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7. Dalam Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda menahan tokoh penting 

Indonesia yang kemudian di asingkan di Bangka adalah .... 

a. Ir. Sukarno dan Moh. Hatta  c. Bung Tomo dan Sutan Syahrir 

b. Ir Sukarno dan Jendral Sudirman d. Moh. Hatta dan Amir Syarifuddin 

8. Penandatanganan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia atas 

Belanda dilakukan di dua tempat secara bersamaan yaitu di ... dan .... 

a. Amsterdam, Jakarta   c. Amsterdam, Yogyakarta 

b. Den Haag, Yogyakarta  d. Den Haag, Jakarta 

9. Delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville diketuai oleh .... 

a. Amir Syarifuddin  c. Sutan Syahrir 

b. Mohammad Rum  d. Mohammad Hatta 

10. Konfrensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal ... 

a. 22 Agustus – 2 November 1949 

b. 20 November – 15 Desember 1945 

c. 2 Juni – 20 Juli 1947 

d. 7 September – 10 Desember 1946 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

1. C 

2. C 

3. B 

4. D 

5. C 

6. B 

7. A 

8. D 

9. A 

10. A 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/II 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompeten

si Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.4 

Mengharg

ai 

perjuanga

n para 

tokoh 

dalam 

memperta

hankan 

kemerdeka

an. 

Perjuang

an 

mempert

ahankan 

kemerde

kaan 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

materi pokok 

2. Guru menunjukkan 

gambar mengenai 

materi ajar 

3. Guru menyampaikan 

materi ajar secara 

keseluruhan 

4. Siswa melakukan 

tanya jawab mengenai 

materi pokok 

5. Siswa menceritakan   

peranan beberapa 

tokoh dalam 

2.4.7 Mencer

itakan 

peranan 

beberapa 

tokoh 

dalam 

mempertah

ankan 

kemerdekaa

n misalnya 

Ir 

Soekarno, 

Drs. Moh 

Hatta, Sri 

Sultan 

Hamengku

buwana IX, 

1.Prosedur Penilaian  

a.Tes proses: ada 

(lembar panduan) 

b.Tes akhir : ada 

(Soal evaluasi) 

2.Bentuk Penilaian : 

Pengamatan dan soal 

pilihan ganda 

3.Teknik penilaian: 

nontes dan tes 

4.Jenis Penilaian a.Tes 

proses: Pengamatan 

(observasi) 

g. Tes hasil: tes 

tertulis 

2 x 35 

menit 

d. Sutrisno, Warsito 

dan Sadikun. 2009. 

Mengenal Lingkungan 

Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa SD dan MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

e. Mulyaningsih, Sri dan 

Tuju Widodo. 2009. Ilmu 

Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah 

dasar/madrasah 

ibtidaiyah kelas V. 

Jakarta: Pusat 
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mempertahankan 

kemerdekaan 

misalnya Ir Soekarno, 

Drs. Moh Hatta, Sri 

Sultan 

Hamengkubuwana 

IX, Panglima besar 

Soedirman dan Bung 

Tomo 

6. Siswa dikelompokkan 

kedalam 

kelompokkecil 

7. Siswa berdiskusi 

mengenai cara 

mengenang dan 

menghargai para 

tokoh. 

8. Siswa  contoh cara 

mengenang 

perjuangan para tokoh 

dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan Siswa 

membentuk kelompok 

kecil 

9. Siswa menceritakan  

cara menghargai 

perjuangan para tokoh 

Panglima 

besar 

Soedirman 

dan Bung 

Tomo. 

2.4.8 Mencar

i contoh cara 

mengenang 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertahan

kan 

kemerdekaan 

2.4.9 Menye

butkan cara 

menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

5.Alat penilaian : 

lembar pengamatan 

dan soal 

 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

f. Wati, Kurnia Nandar dan 

Ratih Hurriyati. 2009. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah 

Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. 

Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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dalam kehidupan 

sehari-hari. 

10. Guru menjelaskan 

kuis yang akan 

dilaksanakan untuk 

penilaian kelompok 

11. Siswa membuat 

kotakan sempilan dan 

mengisinya dengan 

angka yang di 

sepakatai 

12. Siswa menuliskan 

jawaban pada kotak 

sesuai dengan nomor 

soal yang di bacakan 

guru. 

13. Kelompok yang 

memiliki (√) secara 

horisontal, vertikal 

maupun diagonal 

berteriak “hore” 

14. Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan   : SDN 03 Kriyan 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

A. Stamdar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

C. Indikator 

2.4.7 Menceritakan peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan misalnya Ir Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman dan Bung Tomo. 

2.4.8 Mencari contoh cara mengenang perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

2.4.9 Menyebutkan cara menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai peranan beberapa 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan misalnya Ir Soekarno, Drs. 

Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman 

dan Bung Tomo. 

2. Dengan tanyajawab mengenai cara mengenang perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan siswa dapat meyebutkan cara 

mengenang perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

3. Dengan tanyajawab mengenai cara menghargai perjuangan para tokoh 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat memberikan contoh cara 

menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi Pokok 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Pra Kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2) Salah satu siswa memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi siswa 

4) Pengkondisian kelas dengan meminta siswa merapikan dan 

meluruskan tempat duduk dan meja. 

5) Guru menyiapkan sumber belajar. 

b. Kegiatan Awal 

1) Guru melakukan Apersepsi dengan menanyakan materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 1 

2) Guru melakuakan tanya jawab dengan siswa “ mengapa saat 

upacara bendera kita tidak boleh main-main?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pembelajaran hari ini. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa jika mengikuti 

pembelajaran dengan baik akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah 

stiker mainan. 

2. Inti (45 menit)  

a. Siswa memperhatikan gambar Ir Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, Panglima besar Soedirman dan Bung Tomo. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai peran Ir Soekarno, Drs. 

Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima besar 

Soedirman dan Bung Tomo.dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 
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c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai peran Ir 

Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Panglima 

besar Soedirman dan Bung Tomo dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru dalam memberikan contoh cara 

mengenang perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

e. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil yang setiap 

kelompoknya berjumlah 4 siswa 

f. Siswa diminta berdiskusi mengenai contoh lain cara mengenang 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

g. Secara bergantian perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. 

h. Siswa melakukan tanyajawab dengan guru mengenai cara menghargai 

perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Siswa dengan kelompok yang sama mencari contoh lain cara 

menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Perwakilan kelompok yang ditunjuk maju kedepan membacakan hasil 

diskusinya. 

k. Kelompok lain memberikan tambahan dan tanggapan untuk kelompok 

yang maju kedepan kelas. 

l. Guru menanyakan kepada siswa mengenai materi yang belum di 

pahami. 

m. Guru menjelaskan kuis yang akan siswa lakukan untuk dilakukan 

penilaian secara kelompok. 

n. Siswa secara berkelompok diminta untuk membuat sembilan buah 

kotak dan menentukan nomor di tiap kotak. 

o. Siswa berdiskusi  mengerjakan soal sesuai dengan nomor soal yang di 

bacakan oleh guru. 

p. Siswa bersama guru membahas jawaban setiap pertanyaan yang ada. 

q. Kelompok yang mendapatkan benar (√) berbentuk horisontal, vertikal 

maupun diagonal berteriak “hore” 



266 
 

 
 

3. Penutup (15 Menit) 

e. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari hari ini. 

f. Guru memberikan Apersepsi kepada siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan baik berupa pemberian stiker. 

g. Siswa mengerjakan soal evaluasi harian berupa pilihan ganda sebanyak 

10 soal. 

h. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Gambar peristiwa Agresi Militer Belanda. 

2. Sumber Belajar 

a. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan 

Sosialku Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk siswa SD dan MI Kelas 

V. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Mulyaningsih, Sri dan Tuju Widodo. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

untuk siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Wati, Kurnia Nandar dan Ratih Hurriyati. 2009. Ilmu Pengetahuan 

Sosial: untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Samsiyad, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes proses : ada (lembar panduan) 

b. Tes akhir  : ada (Soal evaluasi) 

2. Bentuk Penilaian : Pengamatan dan soal pilihan ganda 

3. Teknik penilaian : nontes dan tes 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

Petunjuk : 

a. Isi nama anggota kelompokmu ! 

b. Kerjakan soal dibawah ini dengan berdiskusi bersama anggota kelompokmu! 

 

1. Sebutkan cara mengenang perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan! 

a. ................................................................................................................ 

b. ................................................................................................................ 

c. ................................................................................................................ 

 

2. Sebutkan cara menghargai perjuangan para tokoh dalam kehidupan sehari-

hari! 

a. ................................................................................................................ 

b. ................................................................................................................ 

c. ................................................................................................................ 

 

3. Sebutkan sikap apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang 

melaksanakan upacara bendera! 

a. ................................................................................................................ 

b. ................................................................................................................ 

c. ................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota: 1.    3. 

    2.    4. 



269 
 

 
 

KUIS KELOMPOK 

Nama  1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

Petunjuk: 

a.  Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan nomor 1-9 sesuai kesepakatan 

kelompok 

b. Tulislah jawaban soal yang dibacakan guru kedalam kotak sesuai dengan 

nomor soal. 

c. Berilah tanda √ setiap jawaban bener dalam kotak. 

d. Berilah tanda X jika jawaban salah 
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SOAL KUIS KELOMPOK 

 

1. Siapa yang memberikan amanat untuk segara di bentuk Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia? 

2. Selain presiden sukarno dalam agresi militer II, Belanda juga menangkap dan 

mengasingkan .... 

3. Siapa yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan KMB di Jakarta? 

4. Sudirman adalah pemimpin pasukan TKR yang menyerang pasukan tentara 

Sekutu di .... 

5. Peran jendral sudirman sangat besar dalam mempetahankan kemerdekaan 

Indonesia, yaitu melawan belanda dengan menerapkan tektik .... 

6. Tokoh yang membangkitkan semangat para pemuda di Surabaya adalah .... 

7. Sebutkan cara mengenang para pahlawan yang gugur dalam pertempuran 10 

Nopember di Surabaya? 

8. Sebutkan cara menghargai jasa para pahlawan sebagai seorang pelajar? 

9. Sebutkan sikap yang harus kita lakukan ketika mengikuti upacara bendera? 
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KUNCI JAWABAN KUIS KELOMPOK 

 

1. Presiden Sukarno 

2. Muhammad Hatta 

3. Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

4. Ambarawa 

5. Teknik perang gerilya 

6. Bung Tomo 

7. Diperingati sebagai hari pahlawan 

8. Rajin belajar 

9. Tertib, hikmat, tenang dan menghayati 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi Pokok  : Agresi Militer Belanda 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jenis 

soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

soal 

2.4 

Menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

mempertaha

nkan 

kemerdekaa

n. 

2.4.7 Menceritakan 

peranan beberapa tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan misalnya 

Ir Soekarno, Drs. Moh 

Hatta, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, 

Panglima besar 

Soedirman dan Bung 

Tomo. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

1,4,6,7

9 

2.4.8 Mencari contoh cara 

mengenang perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

2 

5 

2.4.9 Menyebutkan cara 

menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pilihan 

ganda 

C1 

C2 

3,8 

10 
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Nama  : ..................................... 

No. Absen : ..................................... 

SOAL EVALUASI 

1. Ir. Sukarno sangat berperan bagi bangsa Indonesia salah satunya dalam 

mempertahankan kemerdekaan, beliau berperan dalam pembentukan .... 

a. Pasukan Perlawanan    c. Perumusan Perjanjian 

b. Pemerintahan Darurat   d. Pergerakan Darurat 

2. Contoh cara mengenang jasa para pemuda yang gugur dalam pertempuran 

lima hari di Semarang adalah  dengan di buatkan ....  

a. Museum     c. Tugu Muda  

b. Taman     d. Kaligrafi 

3. Salah satu sikap yang dapat kita tiru dari para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan adalah ... 

a. Pantang Menyerah    c. Meperkaya Diri 

b. Membela yang menguntungkan  d. Senang Memaafkan 

4. Peran Jendral Sudirman dalam mempertahankan kemerdekan sangat besar, 

yaitu .... 

a. Membentuk Komisi Tiga Negara 

b. Berperang Melawan Inggris 

c. Melawan agresi Belanda dengan taktik perang gerilya 

d. Menjadi ketua perundingan dengan Belanda 

5. Berikut ini adalah cara mengenang jasa para pahlawan: 

(1) Merayakan dengan pesta 

(2) Mempringati hari-hari nasional bersejarah 

(3) Membangun bagunan yang mewah 

(4) Mengabadikan kisahnya dalam buku. 

Cara mengenang pahlawan yang benar adalah ... 

a. (1) dan (2)     c. (1) dan (3) 

b. (3) dan (4)     d. (2) dan (4) 

 



274 
 

 
 

6. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh yang berperan 

dalam mempertahankan kemerdekaan indonesia, yaitu .... 

a. Pemimpin perang dalam melawan belanda 

b. Menyusun teks proklamasi kemerdekaan 

c. Mewakili bangsa Indonesia dalam KMB 

d. Menghasut tentara sekutu untuk mundur 

7. Pemuda Surabaya dapat bersatu dalam melawan Belanda karena pidato-

pidato yang dilakukan oleh ... 

a. Suharto    c. Bung Tomo 

b. Sukarno    d Bung Hatta 

8. Sebagai seorang pelajar kita dapat menunjukkan rasa menghargai jasa para 

pahlawan dengan .... 

a. Mendapat nilai baik   c. Selalu naik kelas 

b. Belajar dengan rajin   d. Disayang guru 

9. Contoh dari beberapa pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia adalah .... 

a. Jendral Sudirman dan Adam malik. 

b. Moh. Hatta dan Widjojoatmodjo  

c. Adam Malik dan Ir Sukarno 

d. Jendral SudiRman dan Moh. Hatta 

10. Sikap kita ketika sedang mengikuti upacara bendera hendaknya adalah, 

kecuali .... 

a. Bermain sendiri   c. Berbaris rapi 

b. Tidak bicara sendiri  d. Penuh Penghayatan 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. D 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 
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LAMPIRAN 19. BAHAN AJAR 

 

BAHAN AJAR 1 

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. 

Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi sederajat dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. Meskipun demikian, perjuangan bangsa Indonesia 

belum berakhir. Kaum penjajah terus berupaya melakukan penjajahan di Indonesia. 

Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan 

kemerdekaannya. 

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan 

berlangsung sejak 1945 sampai 1949. Periode itu disebut periode Perang 

Kemerdekaan atau Revolusi Fisik. Usaha mempertahankan kemerdekaan, tidak 

hanya dengan mengandalkan perjuangan fisik. Para pemimpin bangsa juga 

melakukannya dengan diplomasi melalui berbagai perundingan. 

A. Perjuangan Fisik dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

1. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya 

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu dari Inggris mendarat di 

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal 

A.W.S. Mallaby. Mereka diberi tugas untuk melucuti persenjataan pasukan Jepang 

di Indonesia dan menyelamatkan tawanan perang. 

Pada tanggal 26 Oktober 1945 tentara Sekutu menyerang penjara Kalisosok di 

Surabaya untuk membebaskan perwira tinggi Belanda. Keesokan harinya, 

Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, 

danbeberapa tempat penting lain di Surabaya berhasil direbut tentara Sekutu. 

Mereka juga menyebarkan selebaran dari pesawat udara selebaran berisi perintah 

agar masyarakat Surabaya segera menyerahkan persenjataan yang direbut dari 

Jepang. Rakyat Surabaya bangkit melawan pasukan Inggris. Seluruh masyarakat 

Surabaya bergerak memberikan perlawanan sengit. Pasukan Inggris berhasil 

dihancurkan pada tanggal 29 Oktober 1945, bahkan Mallaby tertawan. Untuk 

membebaskan Mallaby, pihak Inggris melakukan perundingan dengan Presiden 
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Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin. 

Dalam perundingan yang berlangsung selama dua hari, akhirnya pihak Inggris 

mengakui keberadaan Pemerintah Republik Indonesia, TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat), dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Pada perundingan tersebut juga 

disepakati adanya gencatan senjata.  

Meskipun telah tercapai gencatan senjata, akan tetapi masih terjadi pertempuran 

berskala kecil di beberapa penjuru kota Surabaya. Masalah ini ditangani oleh 

Kontak Biro, sebuah lembaga yang menangani masalah insiden rakyat Surabaya 

dan pasukan Inggris. Pemuda Surabaya meminta pasukan Inggris menyerahkan 

senjata dan meninggalkan Gedung Bank Internatio di Jalan Jembatan Merah. 

Permintaan ini ditolak oleh pihak Inggris. Kontak Biro gagal menyelesaikan 

perselisihan sehingga meletus pertempuran. Dalam peristiwa tersebut Mallaby 

terbunuh. Kematian Mallaby menimbulkan kemarahan pasukan Inggris. Pada 

tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E. C. Mansergh memberi ultimatum 

kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. 

Ancaman ditolak sehingga pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran 

pada tanggal 10 November 1945. Kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal 

perang, dan tank Inggris. Pasukan Inggris yang dilengkapi persenjataan modern ini 

dilawan oleh rakyat Surabaya dengan menggunakan bambu runcing. Tokoh 

pemuda Surabaya, Bung Tomo, mengobarkan semangat rakyat Surabaya. 

Pertempuran rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris pada tanggal 10 November 

1945 hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan 

2. Peristiwa-peristiwa dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Selain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, sejarah mencatat peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, antara lain 

sebagai berikut. 

a. Pertempuran Lima Hari di Semarang 

Pertempuran ini terjadi pada tanggal 14–18 Oktober 1945 di Semarang 

antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Pasukan TKR dan para 

pemuda berjuang pantang menyerah. Mereka menghadapi tentara Jepang yang 

berjumlah sekitar 2.000 tentara bersenjata lengkap. Banyak pemuda yang 
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gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengenang jasa para pemuda yang 

telah gugur pemerintah membangun sebuah tugu yang dinamakan Tugu Muda. 

Di antara para pahlawan yang berjasa dalam pertempuran di Semarang adalah 

Dr. Kariadi. Untuk mengenang dan menghargai beliau, namanya digunakan 

menjadi nama sebuah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. 

b. Pertempuran Ambarawa 

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November–15 Desember 

1945. Pembebasan tawanan perang oleh pasukan Sekutu dimanfaatkan tentara 

NICA (Netherland Indies Civil Administration). Tentara NICA adalah tentara 

Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Tentara NICA 

mempersenjatai bekas tawanan perang yang dibebaskan. Hal ini menyebabkan 

pecahnya Perang Ambarawa, yang diawali dengan serangan fajar oleh pasukan 

TKR dari Magelang. Serangan mendadak itu berhasil memukul mundur 

pasukan Sekutu. 

c. Pertempuran Medan Area 

Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang disertai pasukan NICA 

tiba di Medan. Tujuannya adalah untuk membebaskan tawanan Belanda. Akan 

tetapi, pasukan Sekutu mempersenjatai para tawanan dannmembentuk pasukan 

Medan Batalyon KNIL. Pada tanggal 18 Oktober 1945, pasukan Sekutu 

mengeluarkan peringatan yang melarang rakyat membawa senjata. Semua 

senjata harus diserahkan kepada Sekutu. Tindakan pasukan sekutu bersama 

NICA yang memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas 

Resmi Wilayah Medan) pada tanggal 1 Desember 1945 dilakukan untuk 

memperlemah kekuatan Republik Indonesia. Akan tetapi, tindakan ini dibalas 

rakyat Medan dengan aksi saling menembak. Pertempuran besar terjadi pada 

tanggal 10 Desember 1945. 

d. Bandung Lautan Api 

Pada 17 Oktober 1945, pasukan sekutu memasuki Kota Bandung. Pasukan 

sekutu yang diboncengi NICA menduduki dan menguasai kantor-kantor 

penting. Pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara 

dikosongkan pada 21 November 1945. Sekutu juga memerintahkan rakyat dan 
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para pejuang untuk menyerahkan senjata yang mereka rebut dari tentara 

Jepang. Akan tetapi, para pejuang kita tidak menghiraukan ancaman ini 

sehingga terjadilah pertempuran sengit. Karena keterbatasan senjata, Bandung 

Utara dapat dikuasai oleh sekutu. Rakyat Bandung mengadakan perlawanan 

terhadap tentara sekutu dan Belanda. 

Pada 23 Maret 1946, sekutu kembali mengultimatum, kali ini mereka 

menginginkan agar rakyat dan pejuang mengosongkan Bandung Selatan. 

Berdasarkan ultimatum tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan maklumat 

yang berisi perintah pengosongan kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk 

keberhasilan perundingan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pasukan 

sekutu. Maklumat tersebut harus dilaksanakan sampai batas waktu pukul 

22.00. Seluruh rakyat harus sudah pergi meninggalkan kota Bandung, minimal 

sejauh 11 km. 

Tokoh-tokoh Pejuang Bandung seperti Aruji Kartawirya, Suryadi 

Suryadarma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution segera melakukan 

perundingan. Mereka kemudian sepakat untuk mematuhi perintah pemerintah 

pusat untuk mengosongkan Bandung Selatan demi keselamatan rakyat. Akan 

tetapi, para pejuang tidak mau begitu saja meninggalkan Bandung Selatan. 

Agar gedung-gedung dan bangunan di Bandung Selatan tidak dapat 

dimanfaatkan tentara sekutu, sebelum meninggalkan Bandung Selatan para 

pejuang membumihanguskan kota tersebut dengan cara membakar semua 

bangunan yang dapat dimanfatkan oleh tentara sekutu. Dalam peristiwa itu 

tokoh pahlawan dari Bandung, yaitu Mohammad Toha gugur. Peristiwa 

pembumihangusan kota Bandung pada 23 Maret 1945 dikenal dengan sebutan 

Bandung Lautan Api. 

e. Pertempuran Margarana 

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946 Belanda mendaratkan sekitar 2.000 tentara 

di Bali. Belanda ingin mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia 

bagian timur. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk 

bekerja sama. Ngurah Rai menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Pada 

tanggal 18 November 1946, Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Belanda 
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menyerah setelah Tabanan digempur oleh Ngurah Rai dan pasukannya. Pihak 

Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok lengkap 

dengan pesawat terbang untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai. Oleh karena 

kekuatan pasukan yang tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap 

pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. Pertempuran antara pasukan Belanda 

dengan pasukan Ngurah Rai dikenal dengan nama Puputan Margarana. I Gusti 

Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya. Jasa I Gusti Ngurah Rai dalam 

mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah RI sangat besar. Kini 

namanya diabadikan menjadi nama sebuah bandar udara di Bali. 
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BAHAN AJAR 2 

 

B. Perjuangan Diplomasi dalam Rangka Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia 

Setelah Belanda dapat dikalahkan, Letjen Christion, pemimpin Sekutu, 

berusaha mempertemukan pemimpin Indonesia dengan Belanda lewat meja 

perundingan. Beberapa perundingan yang terjadi sebagai berikut. 

1. Perjanjian Linggajati 

Perjanjian Linggajati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati, 

Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian ini merupakan hasil perundingan antara Indonesia 

dan Belanda untuk menghentikan peperangan. Dalam perundingan tersebut, pihak 

Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Sjahrir sedangkan pihak Belanda 

dipimpin oleh Dr. H. J. van Mook. Pada tanggal 15 November 1946, naskah hasil 

perundingan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, baru 

disepakati secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947.  

Pokok pokok perjanjian Linggajati adalah sebagai berikut. 

a. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi 

Sumatra, Jawa, dan Madura. 

b. Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk Negara Indonesia Serikat, 

dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya 

adalah Republik Indonesia. 

c. Republik Indonesia Serikat Belanda akan membentuk Uni Indonesia– Belanda 

dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 

 

2. Perjuangan Menghadapi Agresi Militer Belanda 

Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda 

kepada Indonesia untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Belanda melancarkan agresi militernya sebanyak dua kali. 

a. Agresi Militer Belanda Pertama 

Dalam perang kemerdekaan setelah tahun 1945, masing-masing pihak 

menjalankan strategi bertempur dan berdiplomasi. Pendekatan diplomasi 
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pertama antara Indonesia dan Belanda dilakukan di Linggajati, Kuningan, Jawa 

Barat pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam Perjanjian Linggajati disepakati 

gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, gencatan senjata 

tidak berlangsung lama. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda kembali 

melancarkan serangan ke Indonesia yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda 

Pertama. 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK–PBB) berusaha 

mendamaikan Indonesia dengan Belanda. Agresi Militer Belanda Pertama 

mendapat kecaman dari dunia internasional, antara lain dari India dan Australia. 

Pada tanggal 1 Agustus 1947, DK–PBB bersidang dan memerintahkan untuk 

menghentikan tembak-menembak. Dalam sidang tersebut, Indonesia diwakili 

oleh Sultan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 4 Agustus 1947, 

Indonesia dan Belanda menyetujui penghentian tembak-menembak. Dengan 

kesepakatan tersebut, berakhirlah Agresi Militer Belanda I. 

Untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak dan 

mencari penyelesaian secara damai, DK–PBB membentuk Komisi Tiga Negara 

(KTN). Komisi ini beranggotakan tiga negara yaitu Australia yang dipilih oleh 

Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat (dipilih oleh 

Australia dan Belgia). Pada tanggal 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta untuk 

memulai tugasnya. 

b. Perjanjian Renville 

Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diawasi KTN dilakukan 

pada tanggal 8 Desember 1947 di atas Kapal Perang USS Renville milik AS. 

Perjanjian Renville ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda pada 

tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan ini, pihak Indonesia dipimpin oleh 

Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Pihak Belanda dipimpin oleh Raden Abdul 

Kadir Widjojoatmodjo. 

Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 

1) Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, 

Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatra. 
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2) Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah 

diduduki Belanda. 

c. Agresi Militer Belanda Kedua 

Agresi Militer Belanda Pertama dan penumpasan pemberontakan PKI 

Madiun membuat pasukan RI menjadi lemah. Belanda memanfaatkan 

kesempatan ini untuk menekan Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, jam 

06.00 pagi, agresi militer kedua dilancarkan oleh Belanda. Serangan langsung 

ditujukan ke ibu kota RI, Yogyakarta. Lapangan Terbang Maguwo dapat 

dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Dalam Agresi 

Militer kedua, pasukan Belanda menahan Presiden Soekarno, Wakil Presiden M. 

Hatta, dan beberapa pejabat tinggi negara dan di asingkan di Bangka. Pasukan 

Indonesia melancarkan serangan gerilya di bawah pimpinan Jenderal 

Soedirman. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada tanggal 22 

Desember 1948. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi Agresi 

Militer Belanda di Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Mr. Sjarifuddin 

Prawiranegara ditunjuk sebagai ketua PDRI dengan maksud agar perlawanan 

terhadap Belanda tetap terkoordinasi. 

Agresi Militer Belanda Kedua mendorong DK–PBB mengadakan sidang 

pada tanggal 24 Januari 1949. Akhirnya PBB membentuk UNCI sebagai 

pengganti KTN untuk membantu menyelesaikan masalah antara Belanda dan 

Indonesia. Belanda di bawah tekanan DK–PBB meninggalkan Yogyakarta serta 

membebaskan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara yang ditawan. 

 

C. Perundingan dalam Usaha Pengakuan Kedaulatan 

1. Konferensi Meja Bundar (KMB) 

Pada tanggal 1 Maret 1949 gerilyawan Indonesia melakukan serangan umum 

untuk merebut kembali Yogyakarta. Dalam serangan itu Yogyakarta berhasil 

direbut setelah enam jam. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 Belanda bersedia 

berunding dan menghasilkan Perjanjian Roem–Royen. Perjanjian Roem-Royen 

ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. 
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Moh. Roem dengan anggota Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, 

sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Royen.  

Isi perjanjian Roem-Royen sebagai berikut. (1) Penghentian tembak-menembak 

antara Indonesia dan Belanda. (2) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke 

Yogyakarta. yang menyepakati diadakannya konferensi tentang penyerahan 

kedaulatan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar.  

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 

22 Agustus 1949–2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan 

berbagai kesepakatan sebagai berikut. 

1. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia tanpa 

syarat. 

2. Penyerahan kedaulatan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 

Desember 1949. 

3. Masalah mengenai Irian Barat akan dirundingkan dalam waktu satu tahun 

setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. 

4. Hubungan antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan dalam lembaga Uni 

Indonesia Belanda. 

5. Kapal perang akan ditarik kembali dari Indonesia. 

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada 

Republik Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, sedangkan pihak 

Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta. Pada saat bersamaan, di Jakarta juga 

diselenggarakan upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada 

Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh A.H.J. Lovink dan Indonesia oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, 

Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Sejak saat itulah Jakarta menjadi ibu kota 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, RIS berusia sangat singkat. Pada tanggal 

15 Agustus 1950, pemerintah memutuskan kembali ke Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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BAHAN AJAR 3 

D. Beberapa Tokoh yang Berperan dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan revolusi fisik 

(perang) dan diplomasi. Banyak tokoh yang berperan dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Panglima Besar Soedirman, dan Bung Tomo. 

1. Ir. Soekarno 

Ir. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Ir. Soekarno adalah proklamator 

kemerdekaan Indonesia. Ia adalah presiden pertama RI yang terpilih pada 18 

Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Masa jabatannya dihabiskan untuk 

meyelesaikan masalah bangsa. Pada saat Agresi Militer Belanda I, pada 19 

Desember 1948, Ir. Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum 

diasingkan beliau sempat memberikan amanat pada Mr. Syafrudin Prawiranegara 

(Menteri Kemakmuran) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia 

(PDRI). Beliau kembali dari pengasingan pada 6 Juli 1949. 

2. Drs. Mohammad Hatta 

Drs. Mohammad Hatta adalah tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. 

Beliau sudah aktif berjuang dalam gerakan kebangsaan sejak mahasiswa. Setelah 

Indonesia merdeka, Bung Hatta mendampingi Presiden Soekarno memimpin 

negara Republik Indonesia. Pada agresi militer II, beliau ditangkap oleh Belanda 

lalu diasingkan ke Pulau Bangka. Ia selalu tampil di berbagai perundingan dalam 

penyelesaian masalah pengakuan kedaulatan RI. Bung Hatta selalu berusaha 

memperbaiki ekonomi rakyat. Atas gagasan beliaulah di Indonesia didirikan 

koperasi. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil 

presiden RI. 

3. Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang raja. Ia juga sebagai pemimpin 

perjuangan bangsa dalam menghadapi serbuan Belanda. Pada 19 Agustus 1945, ia 

menyatakan bahwa Yogyakarta yang berbentuk kerajaan itu menjadi bagian dari 

negara Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat berpengaruh 

pada masa perang kemerdekaan. Beliau adalah seorang bangsawan yang selalu 



289 
 

 
 

membaur dengan rakyatnya. Tak heran rakyat bahu membahu mendukung 

perjuangan untuk mengusir Belanda dari Yogyakarta. Pada serangan umum 1 Maret 

1949, Sultan Hamengkubuwono IX membantu TNI dengan membangun kubu 

pertahanan di dalam keraton sebagai tempat persembunyian. Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX juga turut berperan dalam menandatangani hasil KMB di 

Belanda. Beliau tampil sebagai wakil Indonesia. Dalam sidang kabinet pertama RI 

pada 13 Juli 1949, beliau terpilih sebagai Menteri Koordinator Pertahanan. Jabatan 

penting lain yang pernah dipegang, antara lain wakil perdana mentri, Ketua Badan 

Pengawas Keuangan, dan Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan. 

4. Panglima Besar Soedirman 

Sebelumnya Soedirman adalah seorang guru di sekolah Muhammadiyah. 

Kemudian beliau mengikuti pendidikan Peta (Pembela Tanah Air) di Bogor. Beliau 

diangkat menjadi Panglima Divisi V Banyumas dengan pangkat kolonel. Ia 

memimpin pasukan TKR untuk menyerang tentara Sekutu (Inggris) di Ambarawa. 

Pada 12 November 1945 Soedirman dipilih menjadi Panglima Besar TKR. 

Selanjutnya beliau dilantik oleh Presiden dengan pangkat jenderal. Pada waktu itu 

beliau adalah Jenderal termuda di dunia yang diangkat dalam usia 29 tahun. 

Tugasnya adalah menyusun organisasi TKR dan memimpin perjuangan bersama 

Letnan Jenderal Urip Sumohardjo. Pada 3 Juni 1947 TKR menjadi TNI setelah 

terlebih dahulu menjadi TRI. Pada waktu Agresi Militer Belanda II beliau 

memimpin perang gerilya selama tujuh bulan. Padahal, waktu itu beliau dalam 

keadaan sakit parah akibat penyakit paru-paru. Setelah perang berakhir, sakit beliau 

belum sembuh, sehingga tidak dapat memimpin langsung Angkatan Perang. 

Namun, pemikiran beliau selalu dibutuhkan pemerintah sampai akhir hayatnya. 

E. Menghargai Perjuangan Para Tokoh Kemerdekaan 

Perjuangan para tokoh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak 

dapat dinilai dan diukur dengan apa pun. Mereka berjuang tanpa pamrih demi nusa 

dan bangsa. Kita wajib menghargai jasa-jasa mereka. Cara menghargai perjuangan 

para tokoh di antaranya sebagai berikut. 

1. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat.  

2. Hidup rukun dan tolong-menolong sebagai perwujudan rasa persatuan. 
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3. Mendoakan para pahlawan secara tulus dan ikhlas. 

4. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan. 

5. Memperingati hari-hari nasional bersejarah, misalnya Hari Pahlawan. 

6. Meneladani sikap tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Senang membaca kisah hidup  masing-masing tokoh. 

8. Mau menambah pengetahuan dan wawasan, agar bangsa kita mampu bersaing 

dengan bangsa lain. 
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LAMPIRAN 20. CATATAN LAPANGAN 

CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS KONTROL 

 

Nama SD  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Jumat, 14 Mei 2016 

Pertemuan  : 1 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

 Pada pertemuan pertama, sebelum pembelajaran dimulai siswa telah duduk 

pada tempatnya masing-masing dan siap mengikuti pembelajaran. Apersepsi 

dilakukan dengan menyanyikan lgu “halo-halo bandung”. Lebih dari 50% siswa 

merespon apersepsi dengan baik. Tanggapan yang diberikan masih belum sesuai 

dengan materi, hanya sedikit siswa yang memberikan tanggapan sesuai materi. 

Ketika awal penjelasan materi siswa duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari 

guru, akan tetapi kemudian siswa mulai berbicara dengan teman sebangkunya atau 

menempatkan kepalanya di atas meja dan terlihat tidak bersemangat  

memperhatikan penjelasan dari guru. 

Pada kelas kontrol tidak ada pembentukan kelompok. Pada pertemuan 

pertama ini siswa belum ada yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru atas inisiatif-nya sendiri, siswa baru menjawab pertanyaan dari guru ketika 

ditunjuk oleh guru.  

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pembelajaran, kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi sebelum kemudian siswa 

pergi beristirahat. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS KONTROL 

 

Nama SD  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan  Indonesia 

Hari/Tanggal  : Jumat, 21 Mei 2016 

Pertemuan  : 2 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pada pertemuan kedua, sebelum pembelajaran siswa duduk ditempatnya 

masing-masing.  Lebih dari 50% siswa merespon aktif terhadap apersepsi guru. 

Respon siswa pada pertemuan kedua ini sudah sesuai dengan materi.  Pada saat 

guru menjelaskan meteri pembelajaran, masih sama seperti ketika pertemuan 

pertama dimana siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan ketika awal 

pembelajaran, dan mulai berbicara sendiri dengan teman sebangku ketika sudah 

sampai pada pertengahan kegiatan pembelajaran, siswa kembali memperhatikan 

pejelasan guru jika guru menunjukkan gambar tokoh atau peristiwa yang ada. 

Pada pertemuan kedua pada kelas kontrol tidak ada pembentukan kelompok. 

Siswa dalam pembelajaran ini belum aktif bertanya mengenai materi yang belum 

dipahaminya, akan tetapi siswa sudah berani menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru.  

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan materi bersama-

sama, kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi dan beristirahat. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS KONTROL 

 

Nama SD  : SDN 01 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Mei 2016 

Pertemuan  : 3 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pada pertemuan ketiga, sebelum pembelajaran dimulai siswa sudah duduk 

pada tempatnya masing-masing. Apersepsi yang di berikan oleh guru ditanggapi 

dengan baik dan sesuai dengan meteri yang akan dipelajari. Pada pertemuan ketiga 

ketika guru menjelaskan materi sikap siswa masih sama seperti sebelumnya, siswa 

hanya mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru diawal pembelajaran.  

Pada pertemuan ketiga pada kelas kontrol ini tidak ada pembentukan 

kelompok. Siswa dalam pembelajaran ini belum aktif bertanya, akan tetapi siswa 

sudah berani menjawab pertanyaan dan menyampaikan pemikirannya mengenai 

materi yang sedang dibahas oleh guru.  Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi yeng diberikan. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama SD  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Mei 2016 

Pertemuan  : 1 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pada pertemuan pertama, sebelum pembelajaran dimulai siswa sudah duduk 

di tempatnya masing-masing.  Pada kegiatan awal pembelajaran siswa diberikan 

apersepsi lagu “halo-halo Bandung”. Lebih dari 50% siswa menanggapi apersepsi 

tersebut, akan tetapi respon siswa belum sesuai denga meteri yang akan diajarkan. 

Pada saat guru menjelaskan materi, banyak siswa yang berbicara sendiri dengan 

temannya dan hanya pada awal pembelajaran siswa memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan guru. 

Pada pembentukan kelompok, siswa kurang kondusif. Banyak siswa yang 

masih bingung mengenai siapa saja anggota kelompokny dan dimana tempat duduk 

kelompoknya. Walaupun demikian siswa dapat menyelasaikan tugas kelompoknya 

dan menjalankan kuis kelompok dengan baik. Hanya saja dalam pelaksanaan kuis 

kelompok ini, beberapa siswa masih bingung mengenai kapan mereka harus 

berteriak “hore”. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 

bersama-sama, siswa menerima reward dari guru dan kemudian mengerjakan soal 

evaluasi. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama SD  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Jumat, 21 Mei 2016 

Pertemuan  : 2 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pada pertemuan kedua, sebelum pembelajaran siswa sudah duduk di 

tempatnya masing-masing. Ketika apersepsi siswa menanggapi dengan baik dan 

respon siswa sudah sesuai dengan meteri. Selama guru menjelaskan materi siswa 

sudah ada peningkatan dalam memperhatikan dan mendengarkan penjelasan oleh 

guru karna sebelum pembelajaran siswa diingatkan bahwa nanti setelah 

pembelajaran selesai akan diadakan kuis kelompok. 

Guru membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5 siswa, siswa dalam 

menempatkan diri dalam kelompok sudah cukup kondusif. Siswa secara 

berkelompok dapat menyelesaikan tugas. Ketika pelaksanaan kuis kelompok, siswa 

sudah memahami bagaimana tata caranya dan kapan mereka dapat berteriak “hore”. 

Siswa sudah berani mengangkat tangan dalam menjawab pertanyaan maupun 

menyampaikan pemikirannya mengenai materi pembelajaran.  

Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran 

bersama-sama, Pemberian reward yeng diterima siswa dengan gembira. 

Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) 

TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS 

KELAS V SDN GUGUS PUSPITA JEPARA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama SD  : SDN 03 Kriyan 

Kelas/Semester : V/Genap 

Materi   : Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 Mei 2016 

Pertemuan  : 3 

Petunjuk : Catatlah aktivitas siswa secara garis besar tentang segala 

hal yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. 

Catatan: 

Pada pertemuan ketiga, siswa datang tepat waktu sebelum pembelajaran 

dimulai dan duduk di tempatnya masing-masing. Ketika apersepsi, siswa 

menanggapi dengan baik dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Lebih dari 

50% siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Siswa sudah berani untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang siswa. 

Pembentukan kelompok ketiga lebih kondusif. Siswa langsung menempatkan diri 

dalam kelompoknya dan duduk ditempat yang disediakan. Siswa secara 

berkelompok dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pelaksanaan kuis kelompok 

berjalan dengan lancar dan meriah, setiap kelompok berebut untuk dapat menjawa 

dan sudah tidak ragu-ragu untuk berteriak “hore”. 

Pada kegiatan penutup siswa bersama guru menyimpulkan materi bersama-

sama. Siswa menerima reward, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal 

evaluasi. 
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LAMPIRAN 21. SURAT IJIN PENELITIAN 

A. SDN 01 Kriyan (Kelas Kontrol) 

 
 

 

B. SDN 03 Kriyan (Kelas Eksperimen) 
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C. SDN 04 Kriyan (Kelas Uji Coba) 
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LAMPIRAN 22. SURAT KETERANGAN UJI COBA INSTRUMEN 

DI SDN 04 KRIYAN JEPARA 
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LAMPIRAN 23. SURAT KETERANGAN PENELITIAN KELAS KONTROL 

DI SDN 01 KRIYAN JEPARA 
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LAMPIRAN 24. SURAT KETERANGAN PENELITIAN KELAS 

EKSPERIMEN DI SDN 03 KRIYAN 
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LAMPIRAN 25. DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1. Siswa kelas V SDN 04 

Kriyan mengerjakan soal uji coba. 

 

Gambar 2. Guru kelas mengawasi 

siswa dalam mengerjakan soal uji 

coba

 

Gambar 3. Kelas Eksperimen 

mengerjakan pretest. 

 

Gambar 4. Apersepsi kelas 

eksperimen 

 

 

Gambae 5. Guru menjelaskan materi.  

 

Gambar 6. Diskusi kelompok 
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Gambar 7. Membacakan hasil diskusi 

 

Gambar 8. Kuis kelompok

 

Gambar 9. Apersepsi kelas kontrol 

 

 

Gambar 11. Kelas eksperimen 

mengerjakasn soal posttest 

 

Gambar 10. Guru  kelas kontrol 

menjelaskan materi 

 

Gambar 12. kelas kontrol 

mengerjakan soal posttest. 

 

 


