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ABSTRAK

Gifari, Aguinda Alnesa Ayu. 2016. Keefektifan Model Course Review Horay
Terhadap Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Siswa Kelas V
SDN Gugus Dewi Sartika Semarang.
Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Florentina
Widihastrini, M.Pd., Susilo Tri Widodo, S.Pd, M.H. 358 Hlm.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diberikan kepada
semua peserta didik mulai sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu-isu
kewarganegaraan. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di SDN Gugus
Dewi Sartika ditemukan permasalahan yaitu pembelajaran yang masih terfokus
pada guru, sehingga siswa kurang aktif. Pada pembelajaran PKn, guru masih
menggunakan metode ceramah, sehingga hasil belajar PKn siswa masih rendah.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah model course review horay
lebih efektif bila dibandingkan dengan metode ceramah terhadap hasil belajar
PKn materi Keputusan Bersama di Kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang?
Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan model Course
Review Horay materi Keputusan Bersama di kelas V SDN Gugus Dewi Sartika
Semarang? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model
course review horay kelas V SD pada pembelajaran PKn materi keputusan
bersama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu dengan
desain Nonequivalent Control Group Design. Populasinya yaitu semua siswa
kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang. Sampel penelitian ini yaitu kelas V
SDN Ungaran 02 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 38 siswa dan SDN
Genuk 02 yang berjumlah 42 siswa.Teknik analisis data yang digunakan adalah
uji normalitas, homogenitas, uji perbedaan rata-rata dan uji gain.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model course review
horay efektif digunakan pada pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. Hal
tersebut dibuktikan dengan hasil uji perbedaan rata-rata melalui uji t dengan taraf
signifikansi 5% (0,05) diperoleh t-hitung sebesar 5,776 lebih besar dibandingkan
dengan harga t-tabel yaitu sebesar 1,671 (5,776 > 1,671) dengan signifikansi
(0,448 < 0,05), artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Ha diterima berarti ada
perbedaan posttest antara kelas eksperimen dan peningkatan rata-rata  gain
sebesar 0,609 dengan kriteria sedang. Aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih
tinggi yaitu 77,63% dibandingkan aktivitas kelas kontrol yaitu sebesar 70,21%.

Simpulan penelitian ini yaitu model course review horay efektif
digunakan pada pembelajaran Pkn materi keputusan bersama kelas V SDN Gugus
Dewi Sartika Semarang. Penerapan model course review horay diharapkan dapat
menjadi salah satu model inovatif untuk pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang efektif.

Kata kunci: PKn; model course review horay; hasil belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang

utama. Undang- Undang  Nomor  20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional

juga 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.

Tujuan dari pendidikan nasional tersebut merupakan suatu rumusan

mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap

satuan pendidikan. Ketercapain tujuan dalam sistem pendidikan agar sesuai,

maka diperlukan suatu proses yang berkelanjutan yang mengatur tentang standar

bagi pendidikan itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005,

menyebutkan bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
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bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi dijelaskan bahwa:

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu Menurut Susanto (2015:227) Pendidikan Kewarganegaraan

adalah usaha dasar dan terencana dalam proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan,

kecakapan, ketrampilan serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga

negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa,

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab

sosial, ketaatan pada hukum serta ikut berperan dalam peraturan global.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya

dengan diwajibkannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama di

sekolah dasar diharapkan dapat membentuk generasi muda calon penerus bangsa

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yakni generasi muda yang

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Setiap pembelajaran tentunya mempunyai tujuan pembelajaran masing-

masing yang harus dicapai. Berdasarkan dengan BSNP mata pelajaran Pendidikan
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Kewarganegaraan di Sekolah Dasar mempunyai tujuan yaitu untuk menjadikan

siswa agar: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya; (2) mampu

berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab,

sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan bermasyarakat; (3)

dapat  berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama

dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai sekolah dasar

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan

kreatif dalam menangggapi isu-isu kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warganegara

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

dan UUD 1994. Ruang lingkup dalam mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan mencakup aspek-aspek yaitu (1) persatuan dan kesatuan; (2)

norma; (3) hukum; (4) peraturan; (5) hak asasi manusia; (6) kebutuhan warga

Negara; (7) Pancasila, kekuasaan dan; (8) politik serta globalisasi (Depdiknas,

2006: 30).

Namun pada kenyataannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

belum sesuai dengan harapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan temuan Internasional Civic and Citizenship Studies (ICCS) tahun
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2009 tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat negara

(Indonesia, Hongkong SAR, Republik Korea/ Korea Selatan, Taiwan, dan

Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika

dibandingkan dengan negara sampel lainnya di Asia. Skor rata-rata yang

diperoleh Indonesia yaitu 433 dan Thailand sebesar 452. Sedangkan Hongkong

SAR, Republik Korea/ Korea Selatan, Taiwan memperoleh skor rata-rata diatas

500.Di bagian lain, justru siswa kelas VIII di Indonesia dan Thailand memiliki

tingkat kepercayaan (Trust) yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah

serta lembaga parlemen mereka, jika dibandingkan siswa-siswa di tiga lokasi

sampel lainnya yaitu Hongkong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, dan

Taiwan. Dari paparan tersebut bahwa tingkat pengetahuan pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia tergolong rendah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, permasalahan pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga masih terjadi di Sekolah Dasar.

Berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran telah dilakukan

diantaranya melakukan KKG, penataran dan kegiatan yang dilakukan oleh guru,

untuk menyiapkan kualitas pembelajaran yang dapat mengubah pola pembelajaran

lebih inovatif. Permasalahan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  juga

masih terjadi di SDN Gugus Dewi Sartika Semarang.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di SDN Gugus Dewi Sartika

Semarang melalui data hasil observasi, wawancara dan data belajar mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditemukan hasil pembelajaran Pendidikan
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Kewarganegaraan yang masih rendah. Berikut adalah kutipan pernyataan dari

guru kelas V SD Gugus Dewi Sartika Semarang:

“...dalam menyampaikan materi sehari-hari, saya tidak pernah

menggunakan model pembelajaran inovatif, saya hanya menggunakan metode

ceramah dan tanya jawab saja.”

Selain itu menurut penyataan dari guru kelas V SD Gugus Dewi Sartika

Semarang, juga disampaikan beberapa alasan lainnya yaitu pada saat memberikan

materi guru hanya menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan tanya

jawab. Berikut kutipan pernyataan dari guru kelas IV SD Gugus Dewi Sartika

Semarang :

“...karena mapel PKn merupakan mapel yang sebagian besar banyak
hafalannya, kemudian waktu yang dijadwalkan untuk mapel PKn juga
sedikit seminggu hanya satu kali pertemuan saja, jadi saya
menggunkan metode ceramah dan tanya jawab agar seluruh materi
bisa disampaikan pada siswa dalam waktu yang relatif singkat dan
saya biasanya berceramah kemudian merangkum materi dan
menuliskannya di papan tulis, sedangkan  siswa hanya
mendengarkan materi kemudian mencatat apa yang saya tulis di
papan tulis.”

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif yaitu data

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas V di SDN Gugus Dewi

Sartika Semarang yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

sekolah yaitu 70, ditunjukkan dengan rata-rata nilai di SDN Gugus Dewi Sartika

Semarang 64. Dari data yang diperoleh maka perlu dilaksanakan penelitian

eksperimen untuk melihat keefektifan model pembelajaran yang inovatif guna

meningkatkan hasil belajar PKn materi Keputusan Bersama.
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Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya model pembelajaran yang dapat

memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif

terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan materi Keputusan Bersama

yaitu model pembelajaran Course Review Horay. Berdasarkan permasalahan

tersebut maka peneliti ingin melihat keefektifan model Course Review Horay bila

dibandingkan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Model pembelajaran

Course Review Horay memungkinkan siswa untuk aktif selama pembelajaran.

karena modelCourse Review Horay, merupakan model pembelajaran yang dapat

menciptakan kegiatan diskusi siswa akan menjadi lebih aktif. Model Course

Review Horay merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat

menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara

positif dalam pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan

berpikir kritis siswa, serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang

dipelajari secara mudah.

Menurut Shoimin (2014:54)  Pembelajaran Course Review Horay

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar

dengan cara pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil.

Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan

jawabannya. Menurut Huda (2013:231) Model pembelajaran Course Review

Horay memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) Strukturnya yang menarik

dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya; (2) metode yang

tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak
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menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran

berlangsung menyenangkan; (4) skill kerja antar siswa yang semakin terlatih.

Penggunaan model pembelajaran Course Review Horay dapat mendorong

siswa untuk ikut aktif dalam belajar PKn. Model pembelajaran ini merupakan cara

belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan

guru. Dalam aplikasinya model pembelajaran Course Review Horay tidak hanya

menginginkan siswa untuk belajar di bidang akademik saja. Pembelajaran dengan

model Course Review Horay juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-tujuan

hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa.

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi Pada tahun 2013 dengan judul

“Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan

Hasil Belajar PKN”  Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Course Review

Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan

hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan rumus independent sample t test

menunjukkan bahwa, thitung sebesar 2,601 dan ttabel sebesar 2,013 (thitung >

ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ada

perbedaan yang signifikan aktivitas belajar PKn siswa kelas V antara yang

memperoleh model pembelajaran Course Review Horay dengan yang

menggunakan model konvensional. Sementara itu, hasil uji hipotesis untuk hasil

belajar siswa menunjukkan bahwa, thitung sebesar 2,674 dan ttabel sebesar 2,013

(thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan

bahwa Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar PKn siswa kelas V antara
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yang memperoleh pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Course

Review Horay dengan yang menggunakan model konvensional. Hasil dan

aktivitas belajar siswa dari penerapan model pembelajaran Course Review Horay

terbukti lebih baik dari pada penerapan pembelajaran konvensional, sehingga guru

perlu mempertimbangkan penerapan model pembelajaran Course Review Horay

pada pelajaran PKn di SD.

Pada tahun 2014 Marita Kusumawardani dan Isa Ansori melakukan

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn

melalui Model Course Review Horay dengan Media Power Point”. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model

Course Review Horay terhadap hasil belajar PKn siswa. Hasil penelitian

menunjukkan adanya peningkatan dalam setiap variabel pengamatan pada setiap

siklusnya. Tingkat pencapaian keterampilan guru di siklus I adalah 20 dengan

kategori baik, siklus II sebesar 27 dengan kategori baik, dan siklus III sebesar 33

dengan kategori sangat baik. Tingkat pencapaian aktivitas siswa di siklus I adalah

16,8 dengan kategori baik, siklus II sebesar 21,5 dengan kategori baik, dan siklus

III sebesar 24,9 dengan kategori sangat baik. Tingkat pencapaian hasil belajar

siswa pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata 64,4 dengan persentase ketuntasan

klasikal 43,5% kemudian siklus II nilai rata-rata 73,7 dengan persentase

ketuntasan klasikal 66,6%, dan siklus III diperoleh nilai rata-rata 80,07 persentase

ketuntasan klasikal 84,6%. Simpulan penelitian ini yaitu model Course Review

Horay dengan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn

di kelas IV SDN Tugurejo 01 Semarang.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji masalah

tersebut dengan melakukan penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan

Model Course Review Horay terhadap Hasil Belajar Pkn Materi  Keputusan

Bersamaan Siswa Kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang ”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Apakah Model Course Review Horay lebih efektif bila dibandingkan

dengan metode ceramah terhadap hasil belajar PKn materi Keputusan

Bersama di Kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang?

1.2.2 Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan model

Course Review Horay materi Keputusan Bersama di Kelas V SDN Gugus

Dewi Sartika Semarang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasar rumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui keefektifan Model Course Review Horay materi

Keputusan Bersama di Kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang

1.3.2 Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran muatan PKn materi

Keputusan Bersama kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun

manfaat praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat

teoritis dan praktis. Secara teoritis, dengan menggunakan model Course Review

Horay hasil belajar siswa dapat meningkat, sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan referensi atau pendukung penelitan selanjutnya, selain itu dapat menambah

kajian tentang hasil penelitian pembelajaran muatan PKn materi Keputusan

Bersama, kemudian dapat mengembangkan praktik pembelajaran muatan PKn

materi Keputusan Bersama

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Guru

Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat

memberikan wawasan dan pengetahuan bagi guru tentang model Course Review

Horay, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar,

sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam proses pembelajaran yang

kreatif, inovatif, dan menyenangkan.

1.4.2.2 Bagi Siswa

Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan siswa

dapt lebih termotivasi untuk belajar muatan PKn materi Keputusan Bersama,

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran muatan PKn materi
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Keputusan Bersama, meningkatkan pemahaman siswa dan menggali potensi-

potensi siswa dalam pembelajaran muatan  PKn materi Keputusan Bersama.

1.4.2.3 Bagi Sekolah

Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat

dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan proses pembelajaran dan

sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan pembelajaran muatan PKn

materi Keputusan Bersama pada khususnya dan pembelajaran lain pada

umumnya.

1.4.2.4 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dapat dijadikan landasan untuk

menulis penelitian selanjutnya. Mengembangkan wawasan mengenai penggunaan

pendekatan atau strategi yang tepat dalam proes pembelajaran. Untuk mengukur

prestasi yang dicapai siswa pada pembelajaran PKn dengan menggunakan model

Course Review Horay. Mengetahui keefektifan model Course Review Horay

terhadap pembelajaran PKn siswa kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarang.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Belajar

2.1.1.1 Pengertian belajar

Setiap manusia akan mengalami suatu proses untuk mendapatkan

pengetahuan yang disebut belajar. Sesuai pendapat Suprijono (2012:3) belajar

merupakan proses mendapatkan pengetahuan. Menurut Slameto (2010:2) Belajar

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Slavin

dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) menyatakan bahwa “belajar merupakan

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman”. Hamalik (2010: 27-28)

juga merumuskan pengertian tentang belajar, yakni belajar adalah modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian belajar yaitu bahwa belajar

merupakan suatu proses atau cara yang yang dilakukan seseorang untuk mendapat

pengetahuan dan pengalaman untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

secara terarah untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan

sikap sebagai interaksi dengan alam sekitar.
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2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran menurut Hamalik

(2013:32) yaitu: (1) faktor kegiatan; (2) belajar memerlukan latihan; (3) belajar

siswa lebih berhasil; (4) siswa harus mengetahui apakah ia berhasil atau gagal

dalam belajarnya; (5) faktor asosiasi; (6) pengalaman masa lampau; (7) faktor

kesiapan belajar. Sadirman (2011:39-40) faktor-faktor psikologis dalam belajar

akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan

senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan

belajar secara optimal. Thomas F. Staton dalam Sadirman menguraikan enam

macam faktor psikologis adalah sebagai berikut: (1) motivasi; (2) konsentrasi; (3)

reaksi; (4) organisasi; (5) pemahaman; (6) ulangan.

Rifai dan Anni (2011:97), dijelaskan bahwa belajar dipengaruhi oleh dua faktor

yaitu kondisi internal peserta didik dan kondisi eksternal peserta didik. Kondisi

Internal peserta didik meliputi, kondisi fisik dan psikis. Sedangkan kondisi

eksternal peserta didik meliputi, variasi dan tingkat kesulitan materi belajar

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan

dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil

belajar siswa. Agar siswa berhasil dalam pembelajaran, maka siswa harus

memiliki kondisi internal dan eksternal yang baik, sehingga siswa dapat

mengikuti pembelajaran secara maksimal. Dengan mengikuti pembelajaran secara

maksimal siswa dapat mencapai hasil yang maksimal pula

Berdasarkan uraian tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi

pembelajaran yaitu di bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
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Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri misalnya minat, usaha,

kesiapan belajar. Sedangkan Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar

misalnya intelegensi, fisiologi, pengalaman.

2.1.1.3 Unsur-unsur Belajar

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai

unsur yang saling terkait sehingga menghasikan perubahan perilaku (Gagne,

1977:4). Rifa’i dan Anni (2012:66) menjelaskan unsur-unsur belajar sebagai

berikut :

2.1.1.3.1 Peserta didik

Peserta didik merupakan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan

belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk

menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil

penginderaan ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang sedang

dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan (stimulus) yang diterima oleh Peserta

didik diorganisir di dalam syaraf, dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di

dalam memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang

dapat diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus.

2.1.1.3.2 Rangsangan (stimulus)

Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa disebut stimulus. Banyak

stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara, sinar, warna, panas, dingin,

tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan
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seseorang. Agar siswa mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan pada

stimulus tertentu yang diminati.

2.1.1.3.3 Memori

Memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemampuan yang berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar

sebelumnya.

2.1.1.3.4 Respon

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Siswa

yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon

terhadap stimulus tersebut. Respon dalam siswa akan diamati pada akhir proses

belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja

(performance).

2.1.1.4 Prinsip-prinsip Belajar

Menurut (Slameto, 2010:27-28) Prinsip belajar yaitu prinsip belajar yang

dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan oleh setiap siswa

secara individual. Seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar

berikut ini :

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar

1) dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional;

2) belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada

siswa untuk mencapai tujuan instruksional;
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3) belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat mengembangkan

kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif;

4) belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.

b. Sesuai hakikat belajar

1) belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut

perkembangannya;

2) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery;

3) belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapat pengertian yang diharapkan.

Stimulus yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang

diharapkan.

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari

1) belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian

yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya;

2) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan

instruksional yang harus dicapainya.

d. Syarat keberhasilan belajar

1) belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan

tenang;

2) repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali agar pengertian/

keterampilan/ sikap itu mendalam pada siswa.
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran

Menurut Sagala, (2014:61) Pembelajaran adalah membelajarkan siswa

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama

keberhasilan pendidikan. Sementara itu Sutikno (2014:12) berpendapat bahwa

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi

proses belajar pada diri peserta didik. Sedangkan menurut Haris dan Jihad

(2012:11) pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua

aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa,

mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi

pelajaran.

Huda (2013:2) menyatakan bahwa pembelajaran dapat dikatakan sebagai

hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap

pemahaman. Sedangkan menurut Hamdani (2011:23) menyatakan bahwa

pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Selain itu

Rifa’i dan Anni (2012: 158) menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu

kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan

seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang serlanjutnya dapat menyebabkan

adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian pembelajaran adalah proses

serangkaian kegiatan atau aktivitas membelajarkan siswa yang difasilitasi untuk

terjadinya perubahan perilaku siswa dimana di dalamnya terdapat interaksi antara

siswa, guru dan sumber belajar serta lingkungan di sekitarnya.



18

2.1.2.1 Komponen-komponen Pembelajaran

Komponen-komponen pembelajaran menurut Rifa’i dan Anni (2009:159-

161) adalah sebagai berikut:

2.1.2.1.1 Tujuan

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaianya melalui kegiatan

pembelajaran adalah instructional effect biasanya berupa pengetahuan, dan ke-

terampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan

pembelajaran khusus semakin spesifik dan operasional.

2.1.2.1.2 Subjek Belajar

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta

didik adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku

pada diri subjek belajar.

2.1.2.1.3 Materi Pelajaran

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap

intensitas proses pembelajaran. Materi pembelajaran dalam sistem pembelajaran

berada dalam Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku

sumber.
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2.1.2.1.4 Strategi  Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses pem-

belajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam penerapan strategi  pembelajaran pendidik perlu memilih model-model

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik

mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan

strategi pembelajaran yang tepat pendidik sebaiknya mempertimbangkan tujuan,

karakteristik peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal.

2.1.2.1.5 Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik

dalam  proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan

peranan strategi pembelajaran.

2.1.2.1.6 Penunjang

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya.

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah

terjadinya proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komponen

pembelajaran ada 6, yakni tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Semua komponen tersebut
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saling terkait. Komponen tersebut hanya batasan standar komponen pembelajaran,

dapat dikembangkan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan belajar.

2.1.3 Teori Belajar

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam

kandungan) hingga liang lahat. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan

tiap individu untuk meperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk

pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai

pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari.

Teori belajar adalah teori yang mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat

proses belajar berlangsung dan kapan proses belajar tersebut berlangsung

(Thobroni dan Mustofa, 2011:15). Teori belajar merupakan suatu kegiatan

seseorang untuk mengubah perilaku mereka. Menurut Siregar dan Nara

(2011:254-2) teori belajar dibagi menjadi 4 yaitu:

2.1.3.1 Teori Belajar Behavioristik

Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi

antara stimulus dan respons. Belajar menurut psikogi behavioristik adalah suatu

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar merupakan akibat

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar

sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya (Thobroni, 2011:64).

Sejalan dengan Rifa’I dan Anni  (2012:89) belajar adalah perubahan perilaku.

Perubahan perilaku dapat berwujud perilaku tampak (overt behavior) atau
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perilaku yang tidak tampak (innert behavior). Perilaku yang tampak misalnya:

menulis, memukul, menendang. Sedangkan perilaku yang tidak tampak misalnya:

berfikir, menalar, dan berkhayal. Perubahan tingkah laku yang diperoleh dari hasil

belajar  bersifat permanen.

Teori belajar Behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya

perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini menggunakan model

hubungan stimulus respon dan menempatkan peserta didik sebagai individu yang

pasif.

2.1.3.2 Teori Belajar Kognitivisme

Teori ini lebih menekankan proses belajar dari pada hasil belajar. Bagi

penganut aliran Kognitivisme belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara

stimulus dan respons. Lebih dari itu  belajar adalah melibatkan proses berpikir

yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivistik, ilmu berkesinambungan

dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi

melalui proses yang mengalir bersambung-sambung menyeluruh. Menurut

psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha utuk mengerti sesuatu.

Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari

pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan,

mempraktikan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Piaget (dalam Thobroni, 2011: 96), proses belajar harus

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Secara
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garis besar individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual, sebagai

berikut:

1) Tahap sensori motor

Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar mengembangkan

dengan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi perbuatan yang bermakna.

2) Tahap pra operasional

Pada tahap pra operasional (2-7 tahun), seorang anak masih sangat dipengaruhi

oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indra

sehingga belum mampu menyimpulkan sesuatu secara konsisten.

3) Tahap operasional konkret

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat

kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda

konkret, sehingga dapat mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran).

4) Tahap operasional formal

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif seseorang

tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, kemampuan menalar

secara abstrak meningkat sehingga seseorang dapat berpikir secara deduktif.

2.1.3.3 Teori Belajar Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada

manusi. Dari teori-teori belajar, seperti behavioristik, kognitif, dan

konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia

filsafat dari pada dunia pendidikan. Pada kenyataanya teori ini lebih banyak
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berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling

ideal. Dengan kata lain teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam

bentuknya yang paling ideal dari pada belajar seperti apa yang diamati dalam

dunia keseharian.

Thobroni dan Mustofa (2011: 157) menjelaskan bahwa bagi para penganut

teori humanistik, proses belajar harus bermuara pada manusia. Pendapat tersebut

didukung oleh Rifa’i dan Anni, bahwa teori humanistik menganggap bahwa

pembelajaran merupakan wahana bagi siswa untuk melakukan aktualisasi diri,

sehingga pendidik harus membangun kecenderungan dan mengorganisir kelas

agar siswa melakukan kotak dengan peristiwa-peristiwa yang bermakna. Fokus

utama teori ini adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-

cara belajar (learning how to lear) dan meningkatkan kreativitas dan semua

potensi siswa.

2.1.3.4 Teori Belajar konstruktivisme

Teori konstuktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan

(konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.  Pengetahuan ada didalam diri

seseorang guru kepada orang lain (siswa). Pembelajaran kontruktivisme

menekankan pada proses belajar, bukan mengajar. Siswa secara individu

menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks (Rifa’I dan Anni,

2012:189). Sedangkan Piaget (dalam Thobroni dan Musofa, 2011: 111-112)

menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dala pikiran siswa melalui asimilasi

dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi batu dalam pikiran,
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sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya

informasi baru sehingga informasi tersebut mempunyai tempat.

Berdasarkan uraian tersebut maka teori belajar yang mendasari penelitian

ini adalah adalah teori belajar kognitivisme dan konstruksivisme. Berdasarkan

teori kognitif piaget, peserta didik usia Sekolah Dasar berada pada tahap

operasional konkrit (7-11 tahun), oleh karena itu dalam pembelajaran hendaklah

menggunakan benda-benda konkrit dan sesuai dengan situasi nyata sehingga

siswa mudah memahami materi yang diberikan guru. Teori konstruktivisme

digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengalaman siswa dalam

menerima pengetahuan, karena pada pembelajaran siswa dituntut untuk

memikirkan, menanggapi, dan memecahkan permasalahan yang diberikan guru

secara mandiri dengan mengontruksi berbagai pengetahuan yang telah dimiliki

sebelumnya.

2.1.4 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran

Hamalik (2014: 171) menyatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan

aktivitas sendiri. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar membuktikan

adanya motivasi siswa. Rusman (2013: 388) menyatakan penerapan pembelajaran

yang mengaktifkan siswa dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai

keterampilan belajar yaitu: (1) berkomunikasi lisan dan tertulis secara efektif; (2)

berpikir logis, kritis, dan kreatif; (3) rasa ingin tahu; (4) penguasaan teknologi dan

informasi; (5) pengembangan personal dan sosial; (6) belajar mandiri. Tanpa

aktivitas, kegiatan belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Diedrich
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(dalam Sadirman, 2012: 101) menggolongkan 8 aktivitas siswa dalam

pembelajaran sebagai berikut:

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,

musik, pidato.

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,

menyalin.

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat,

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8) Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian aktivitas belajar siswa adalah

sesuatu yang dilakukan siswa baik baik secara fisik maupun mental dalam

kegiatan pembelajaran. aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa, adapun indikator dalam penelitian ini adalah (1)

mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) siswa menanggapi

apersepsi yang disampaikan oleh guru; (3) memperhatiakan penyajian
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informasinya yang akan dipelajari melalui media gambar; (4) menjawab dan

menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh guru; (5) bekerja dalam kelompok

membahas suatu masalah yang berupa lembar kerja siswa; (6) membantu anggota

dalam satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan; (7) menyampaikan

hasil diskusi didepan kelas; (8) menyimak dan menanggapi hasi diskusi dari

kelompok lain; (9) menyanyikan yel-yel kelompok; (10) mengerjakan soal

evaluasi.

2.1.5 Hasil Belajar

Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk di dalamnya

belajar bagaimana seharusnya belajar (Aunurrahman, 2014:33). Belajar

merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk

mendapatkan perubahan dalam perilakunya (Purwanto, 2014:38-39). Belajar

merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan

acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit (tersembunyi)

Sagala, (2014:11).

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah

mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa

setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan. Tujuan tersebut

mencakupdeskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi

produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Rifa’i dan Anni, 2012:69).

Menurut Suprihatiningrum (2016: 38) hasil belajar dibedakan menjadi tiga

aspek, yaitu hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya
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akan diuraikan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai

berikut:

a. Aspek kognitif

Dimensi kognitif adalah kemampuan berhubungan dengan berpikiran,

mengetahui, dan memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensifik,

aplikatif, sintesis, analisis dan pengetahuan evaluatif. Ranah kognitif terdiri dari :

1. Mengingat (Remember) antara lain: menyebutkan, menjelaskan,

mengidentifikasi, membilng, menunjukkan, menyatakan, mempelajari.

2. Memahami (Understand)  antara lain: memperkirakan, menjelaskan,

membandingkan, mendiskusikan, mencontohkan, menjabarkan,

menyimpulkan.

3. Menerapkan(Apply) antara lain meliputi: menugaskan, mengurutkan,

menentukan, menerapkan, memodifikasi, menghitung, mengemukakakan.

4. Menganalisis (Analyze) antara lain: menganalisis, memecahkan, mendiagnosis,

menemukan, mengukur, melatih.

5. Mengevaluasi (Evaluate) antara lain: membandingkan, menilai, mengkritik,

memutuskan, memprediksi, memperjelas, menafsirkan, membuktikan.

6. Menciptakan (Create) antara lain: mengatur, menganimasi, mengumpulkan,

mengkombinasikan, menghubungkan, menciptakan.

b. Aspek  Afektif

Dimensi afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sifat, nilai,

minat, dan apresiasi. Menurut Uno dalam Suprihatiningrum (2016: 41-43), ada

lima tingkat afeksi dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu
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kemampuan menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, serta ketekunan dan

ketelitian. Menurut Depdiknas (2004: 7) aspek afektif yang bisa dinilai disekolah,

yaitu sikap, minat, nilai, dan konsep diri, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek. Objek ini bisa

berupa kegiatan atau mata pelajaran.

2. Minat

Minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minst siswa terhadap

suatu mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat

siswa terhadap suatu mata pelajaran.

3. Nilai

Nilai adalah keyakinan seseorang tentang keadaan suatu objek atau kegiatan.

4. Konsep Diri

Konsep diri digunakan untuk menentukan jenjang karier siswa, yaitu dengan

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, maka bisa dipilih alternatif

karier yang tepat bagi diri siswa.

c. Aspek Psikomotorik

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kawasan psikomotor

mencakup, tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) yang bersifat manual

atau motorik. Tingkat dalam aspek psikomotorik adalah:



29

a. Persepsi

Kemampun untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang

atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan.

b. Kesiapan

Kemampuan untuk mendapatkan dirinya dalam keadaan atau melalui suatu

gerakan atau rangkaian gerakan.

c. Gerakan Terbimbing

Kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan

contoh yang diberikan.

d. Gerakan yang terbiasa

Kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar,

karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang

diberikan.

e. Gerakan yang kompleks

Kemampuan utuk melakukan suatu ketrampilan, yang terdiri atas beberapa

komponen dengan lancar, tepat, dan efisien.

f. Penyesuaian pada gerakan

Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik

dengan kondisi setempat.

g. Kreativitas

Kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya

atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri.
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan aktivitas

pembelajaran, yang diwujudkan dengan tiga aspek kemampuan yaitu berupa

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, peneliti

membatasi masalah hanya pada ranah kognitif. Sehingga, peneliti akan mengolah

data dari tes yang diberikan kepada siswa yang akan menentukan tingkat

kelulusan belajar siswa.

Dalam pembelajaran PKn hasil belajar dapat terlihat dari hasil kognitif

berupa siswa dapat menjelaskan arti bentuk keputusan bersama, siswa dapat

mengidentifikasi bentuk-bentuk keputusan bersama, siswa dapat menentukan

sikap pada saat mengadakan mufakat bersama. Hasil afektif berupa: (1)

mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) siswa menanggapi

apersepsi yang disampaikan oleh guru; (3) memperhatiakan penyajian

informasinya yang akan dipelajari melalui media gambar; (4) menjawab dan

menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh guru; (5) bekerja dalam kelompok

membahas suatu masalah yang berupa lembar kerja siswa; (6) membantu anggota

dalam satu kelompok untuk menyelesaikan permasalahan; (7) menyampaikan

hasil diskusi didepan kelas; (8) menyimak dan menanggapi hasi diskusi dari

kelompok lain; (9) menyanyikan yel-yel kelompok; (10) mengerjakan soal

evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada ranah kognitif.
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2.1.6 Metode Ceramah

2.1.6.1 Pengertian Metode Ceramah

Menurut Djamarah dalam Asmani (2010: 39-40). Metode ceramah, yaitu

sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan

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

Metode ceramah merupakan bagian dari pembelajaran konvensional. Dalam

pembelajaran konvensional, hanya memfokuskan pada prestasi individu saja.

Selama proses pembelajaran berlangsung, hanya sedikit terjadi proses diskusi

antar siswa. hal tersebut dikarenakan kemampuan sosial dalam pembelajaran

konvensional diabaikan (Hamdani 2011: 166).

Kelebihan metode ceramah juga disampaikan oleh Hamdayama

(2014:169), yaitu: (1) guru mudah menguasai kelas karena penyampaian

informasi dan materi langsung dengan tatap muka dengan siswa; (2) metode

dianggap paling ekonomis waktu dan biaya ; (3) mudah dilaksanakan; (4) dapat

diikuti siswa dalam jumlah yang besar; (5) guru mudah menerangkan bahan

pelajaran yang banyak.

Ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru

terhadap kelas. Hamdayama, (2014:168) metode ceramah adalah metode yang

boleh dikatakan  metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik dalam

interaksi edukatif. Kelebihan metode ceramah menurut Hamdayama, (2014:168)

yaitu: (1) guru mudah menguasai kelas karena guru menyampaikan informasi dan

materi secara langsung dengan tatap muka langsung dengan peserta didik; (2)
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metode ini dianggap paling ekonomis waktu dan biaya karena waktu dan materi

dapat diatur oleh guru secara langsung, materi dan waktu pelajaran sangat

ditentukan oleh sistem nilai yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan; (3)

mudah dilaksanakan; (4) dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar bisa juga

dengan menggunakan media sound sistem sehingga suara lebih jauh; (5) guru

mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar.

Setiap metode memiiki keterbatasan dalam penerapan proses pembelajaran

keterbatasan ini merupakan alternatif yang harus diantisipasi oleh guru sehingga

dalam pelaksanaannya dapat mengurangi kelemahan tersebut. Berikut ini adalah

beberapa kelemahan dari metode ceramah, yaitu: (1) kegiatan pengajaran menjadi

verbalisme (pengertian kata-kata); (2) anak didik yang lebih tanggap  dari sisi

visual akan menjadi rugi dan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih

besar menerimanya; (3) bila teralalu lama membosankan; (4) sukar mengontrol

sejauh mana pemerolehan belajar anak didik; (5) menyebabkan anak didik pasif.

2.1.6.2 Karakteristik Metode Ceramah

Metode ceramah bisa digunakan pada proses pembelajaran secara klasikal

dengan jumlah siswa  yang relatif banyak. Selain itu juga memerlukan adanya

dukungan yang efektif  dari guru seperti suasana emosional yang dapat

membangkitkan motivasi dan perhatian siswa selama mendengarkan ceramah.

Pada dasarnya proses pembelajaran bersifat monoton karena guru lebih banyak

berbicara. Metode ceramah tidak senantiasa jelek jika penggunanya betul-betul

disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan

batas-batas kemungkinan penggunaanya. Metode ceramah digunakan apabila
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proses pembelajaran lebih bersifat pemberian informasi berupa fakta atau konsep-

konsep sederhana. Sudjana (2009: 77) menyebutkan penggunaan metode ceramah

perlu memperhatikan hal-hal berikut:

a. Tujuan yang hendak dicapai.

b. Bahan yang akan diajarkan termasuk buku sumbernya yang tersedia.

c. Alat, fasilitas, waktu yang tersedia.

d. Jumlah murid beserta taraf kemampuannya.

e. Kemampuan guru dalam penguasaan materi dan kemampuan berbicara.

f. Pemilihan metode mengajar lainnya sebagai metode bantu.

g. Situasi pada waktu itu.

Perlu diperhatikan ceramah akan berhasil baik bila didukung oleh metode-

metode yang lain, misalnya tanya jawab, tugas dan lain-lain. Metode ini wajar

digunakan apabila (Sudjana 2009: 78):

a. Ingin mengajarkan topik baru.

b. Tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa.

c. Menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak.

2.1.6.3 Langkah-Langkah Metode Ceramah

Abimanyu (2010: 6.5-6.6) mengatakan bahwa ada tiga langkah utama

dalam pelajaran menggunakan metode ceramah, yaitu: kegiatan persiapan,

kegiatan pelaksaan, dan kegiatan mengakhiri ceramah.

1) kegiatan persiapan, meliputi: merumuskan tujuan yang ingin dicapai,

menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, mempersiapkan

alat bantu;
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2) kegiatan inti pelajaran, meliputi: kegiatan pembuka dan kegiatan inti pelajaran.

Dalam kegiatan pembuka guru melakukan apersepsi, motivaasi dan memberi

acuan. Sedangkan kegiatan inti pelajaran yaitu kegiatan penyampaian materi

pelajaran melalui informasi lisan;

3) kegiatan mengakhiri ceramah, meliputi: membimbing siswa membuat

rangkuman atas materi yang baru disampaikan, melakukan evaluasi formatif,

dan melakukan tindak lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut maka langkah-langkah dalam pembelajaran

menggunakan metode ceramah adalah guru sebagai sumber belajar dari awal

hingga akhir, guru menjelaskan suatu konsep ataupun materi pelajaran pada siswa,

dan siswa menjadi penerima materi. Pembelajaran dalam metode ceramah bersifat

satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Pada umumnya guru jarang sekali memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan memaknai sendiri materi yang

mereka pelajari.

2.1.7 Metode Tanya Jawab

2.1.7.1 Pengertian Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat

yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa (Sudjana, 2009: 78). Metode tanya

jawab merupakan cara lisan  menyajikan bahan untuk mencapai tujuan pengajaran

(Hamdani, 2011: 275). Dalam komunikasi tersebut terjadi hubungan timbal balik

antara guru dan siswa. Komunikasi tersebut dapat berupa guru bertanya pada

siswa atau siswa bertanya pada guru. Pertanyaan adalah pembangkit motivasi
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yang dapat merangsang siswa untuk berpikir (Sagala, 2014: 203). Melalui

pertanyaan tersebut siswa akan menemukan jawaban dengan menghubung-

hubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pertanyaan yang diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut, metode tanya jawab merupakan penyampaian

pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa

memberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru

menjawab pertanyaan. Selain itu metode mengajar yang memungkinkan

terjadinya komunikasi timbal balik antara guru dan siswa akibat pertanyaan yang

muncul dari kedua belah pihak. Pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa

akan merangsang siswa untuk berpikir menemukan jawabannya dengan

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan isi pertanyaan.

Rianto (2006:53-54) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan

menerapkan metode tanya jawab mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan metode tanya jawab yaitu.

1) Siswa didorong dan dilatih untuk berpikir secara teratur.

2) Siswa belajar untuk memecahkan masalah.

3) Dengan memikirkan jawaban, siswa menjadi aktif dalam proses

pembelajaran.

4) Siswa lebih cepat berhasil dalam mempelajari materi baru.

5) Setiap saat guru dapat mengontrol keikutsertaan siswa.

Kelebihan metode tanya jawab dalam pembelajaran juga disampaikan oleh

Mukrimaa (2014:84), yaitu dapat menarik minat siswa, mengetahui kualitas siswa,

merangsang dan memunculkan keberanian siswa dalam mengemukakan jawaban.
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Sedangkan kekurangannya adalah siswa yang tidak aktif cenderung tidak

memperhatikan pembelajaran, bila guru tidak mempunyai keterampilan bertanya

maka tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik, bila siswa tidak responsif

maka kegiatan tanya jawab menjadi percuma dan cenderung membuang waktu.

Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan metode tanya jawab, dapat

disimpulkan bahwa metode tanya jawab dapat menjadi metode yang baik apabila

diterapkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Metode tanya jawab dapat

membantu guru untuk mengtahui ketercapaian materi pada siswa, memunculkan

rasa percaya diri, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.

Dalam menerapkan metode tanya jawab, guru harus mempunyai keterampilan

bertanya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

2.1.7.2 Karakteristik Metode Tanya jawab

Karakteristk metode tanya jawab menurut (Hamdani, 2011: 275) sebagai

berikut:

1. Penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang dijawab oleh siswa.

2. Dalam pembelajaran metode tanya jawab sering digunakan bersama-sama

dengan metode lain.

3. Tanya jawab dapat dilakukan pada awal, tengah atau akhir pembelajaran.

4. Tanya jawab digunakan untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang

sedang atau telah dibahas itu dipahami siswa.

Sedangkan Sudjana (2009: 79) menyebutkan bahwa metode tanya jawab

dipergunakan apabila bermaksud mengulang pelajaran, ingin membangkitkan

siswa belajar, tidak terlalu banyak siswa serta sebagai selingan metode
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ceramah.Dalam pembelajaran metode tanya jawab dapat dikombinasikan dengan

metode lain karena dalam pembelajaran membutuhkan multimetode agar

pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik metode tanya jawab yaitu dalam

pembelajaran terdapat kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa terhadap

pembelajaran yang telah dipelajari, sebagai selingan metode lain, tanya jawab

dapat terjadi di awal, tengah maupun akhir pembelajaran. metode tanya jawab

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang

dipelajari.

2.1.7.3 Sintaks Metode Tanya Jawab

Menurut Rusyan (dalam Sagala, 2014: 205) langkah-langkah metode tanya

jawab dalam pembelajaran digambarkan bahwa guru mengajukan pertanyaan

kepada siswa, dan kemudian mengalihkan pertanyaan itu kepada siswa lainnya

untuk dikomentari dan diberi penjelasan seperlunya.

Langkah-langkah penting yang diperhatikan dalam metode tanya jawab

antara lain (Sudjana, 2009: 78-79):

1. Tujuan yang akan dicapai dari metode tanya jawab antara lain:

a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai siswa.

b. Untuk merangsang siswa berpikir.

c. Memberi kesempatan pada siswa bertanya pada masalah yang belum dipahami.
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2. Jenis pertanyaan berupa pertanyaan ingatan dan pertanyaan pikiran.

a. Pertanyaan ingatan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan

sudah tertanam pada siswa. Pertanyaan ini berupa kata tanya apa, kapan, di

mana, berapa dan sejenisnya.

b. Pertanyaan pikiran digunakan untuk mengetahui sejauh mana cara berpikir

siswa dalam menanggapi persoalan. Biasanya pertanyaan dimulai dengan kata

mengapa, bagaimana.

3. Teknik mengajukan pertanyaan

Hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajukan pertanyaan antara lain:

a. Perumusan pertanyaan harus jelas dan terbatas.

b. Pertanyaan diajukan pada kelas sebelum menunjuk siswa untuk menjawab.

c. Memberi kesempatan siswa untuk memikirkan jawaban.

d. Menghargai pendapat atau pertanyaan dari siswa.

e. Pemberian pertanyaan merata.

f. Membuat ringkasan hasil tanya jawab sehingga diperoleh pengetahuan yang

sistematik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat  disimpulkan bahwa langkah-langkah

metode tanya jawab yaitu guru memberikan pertanyaaan sebelum menunjuk siswa

untuk menjawab, siswa diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban, guru

menghargai pendapat atau pertanyaan dari siswa, guru memberikan penguatan

pada siswa kemudian membuat ringkasan hasil tanya jawab sehingga diperoleh

pengetahuan yang sistematis. Metode tanya jawab digunakan sebagai selingan

metode lain.
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2.1.8 Model Pembelajaran Course Review Horay

2.1.8.1 Pengertian Model Course Review Horay

Menurut Shoimin, (2014:54) Pembelajaran Course Review Horay

merupakan salah satu pembeajaran kooperatif, yaitu ke kegiatan belajar mengajar

dengan cara pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil.

Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan

jawabannya. Siswa dapat memahami konsep dengan baik melalui model

pembelajaran ini. Guru dapat menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan

karena setiap kelompok yang menjawab dengan benar diwajibkan berteriak

“hore”. Model ini dapat menghindari suasana tegang selama pembelajaran. Siswa

juga dapat bertukar pendapat dengan teman sekelompok sehingga terjadi

pembelajaran tutor sebaya antar siswa.

Menurut Huda, (2013:229) menjelaskan bahwa model Course Review

Horay merupakan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas

menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab

benar diwajibkan berteriak horee atau yel-yel lainnya yang disukai. Metode ini

berusaha menguji pemahaman siswa daam menjawab soa yang dituliskan pada

kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Metode ini juga membantu siswa

untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi  kelompok.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu metode

kooperatif yang digunakkan untuk menguji pemahan siswa melalui diskusi
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kelompok kecil dengan memasukkan permainan sehingga siswa dapat memahami

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok.

2.1.8.2 Karakteristik Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH)

Menurut Slavin dalam  (Isjoni, 2009: 33) Beberapa ciri dari pembelajaran

kooperatife tipe Course Review Horay adalah setiap anggota memiliki peran,

terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, setiap anggota kelompok

bertanggung  jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, guru

membantu mengembangkan ketrampilan-ketrampilan interpersonal kelompok ,

dan guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

2.1.8.3 Sintak Model Course Review Horay (CRH)

Langkah-langkah model Course Review Horay menurut Miftahul Huda

(2013:230) adalah sebagai berikut.

1. Guru menampilkan kompetensi yang ingin dicapai.

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya

jawab.

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.

4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai

dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan nomor

yang ditentukan guru.

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya di dalam

kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru.

6. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau kotak,

guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.
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7. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check list

(√) dan langsung berteriak ‘horee!!’ atau menyanyikan yel-yelnya.

8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak

‘horee!!’.

9. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau

yang paling sering memperoleh ‘horee!!’

2.1.8.4 Kelebihan Model Course Review Horay

Menurut Huda, (2013:231) Model Course Review Horay memiiki

beberapa kelebihan, antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan dapat

mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalamnya; (2) model yang tidak monoton

karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan; (3)

semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung

menyenangkan; dan (4) skill kerjasama antarsiswa yang semakin terlatih.

2.1.8.5 Kekurangan Model Course Review Horey

Setiap model pembelajaran mempunyai kekurangan masing-masing,

menurut shoimin (2014:54) kekurang model pembelajaran Course Review Horay

yaitu: (1) adanya peluang untuk curang; (2) siswa aktif dan pasif nilainya

disamakan. Sedangkan menurut Huda, (2014:231) kekurang model pembelajaran

Course Review Horay yaitu: (1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif;

(2) adanya peluang untuk curang; (3) beresiko mengganggu suasana kelas lain.

Cara mengatasi kekurangan dalam model Course Review Horay yaitu

dengan menetapkan aturan dalam mengerjakan soal kelompok yaitu dengan

memberikan tugas kepada setiap anggota kelompok sehingga semua anggota
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kelompok mendapatkan tugas yang sama rata yaitu masing-masing anak

menjawab satu soal dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut, sehingga tidak

ada siswa yang pasif.

2.1.9 Hakikat Pembelajaran PKn

2.1.9.1 Hakikat PKn

Taniredja (2013:2) pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang

dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi,

sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political

knowledge, awarnes, attitude, political efficacy dan political participation, serta

kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan

bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Sementara itu Susanto (2013:225) menyatakan pendidikan

kewarganegaraam adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kecerdasan, kecakapan, keterampilan serta kesadaran tentang hak dan kewajiban

sebagai warga negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Mata

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia

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

1945 (BSNP, 2006:108).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berperan memberi pengetahuan
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dan pembelajaran mengenai negara,warga negara, dan budi pekerti, serta

mengajarkan menjadi warga negara yang baik.

2.1.9.2 Tujuan PKn

Winataputra (2009:1.20) tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah

partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari

warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi

konstitusional Indonesia.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan telah digariskan dengan tegas

menurut BSNP (2006:108) agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut:

1. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan

2. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta  anti korupsi

3. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan

bangsa-bangsa lainnya

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percatuan dunia secara langsung

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

2.1.9.3 Ruang Lingkup PKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi

aspek-aspek sebagai berikut (BSNP, 2006: 271-272):
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1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan

negara kesatuan republik indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan Internasional.

3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,

penghormatan dan perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong. Harga diri sebagai

warga msyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan

pendapat menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan

warga negara.

5. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan kosntitusi yang

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

dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan Politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah

daerah dan otonomi, pemerintas pusat, demokrasi dan sistem politi, budaya

politi, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintah, pers

dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi

negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-
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nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi

terbuka.

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri

Indonesia di Era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional

danorganisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

2.1.9.4 Pembelajaran PKn SD

Ruminiati (2007:1.15) pelajaran PKn merupakan salah satu pelajaran yang

berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan

afektif. Sedangkan sikap seseorang khususnya anak-anak banyak dipengaruhi oelh

lingkungan keluarga maupun lingkungan teman bermainnya. Ruminiati

(2007:1.30) PKn SD merupakan mata pelajaran yanng berfungsi sebagai

pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat

pada kurikulum PKn SD. Beradasrkan uraian tersebut Ruminiati (2007:2.21) pada

prinsipnya PKn lebih menekankan pada pembentukan aspek moral (afektif) tanpa

meninggalkan aspek yang lain. Unuk mencapai sasaran dan target tersebut, dalam

pelaksanaan pembelajaran diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar

agar dapat dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Media pembelajaran dalam

PKn harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan kreatif.

Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pkn sd ada beberapa

syarat yang harus diperhatikan untuk media pkn yaitu: (1) membawakan sesuatu

atau sejumlah isi pesan harapan, (2) memuat nilai atau moral kontras, (3) diambil
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dari dunia kehidupan nyata, (4) menarik minat dan perhatian siswa, (5) terjangkau

oleh kemampuan belajar siswa.

Ruminiati (2007:1.28) tujuan PKn di sekolah dasar adalah untuk

menjadikan warga negara yang baik, yaiu warga negara yang tahu, mau, dan sadar

akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat

menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, bersikap baik, serta mampu mengikuti

kemajuan teknologi modern.

2.1.9.5 Materi Keputusan Bersama

Materi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tentang Keputusan

Bersama. Dalam silabus kelas V diuraikan sebagai berikut:

Indikator

4.1.1 Menjelaskan definisi keputusan bersama

4.1.2 Membedakan keputusan pribadi dan keputusan bersama

4.1.3 Menyebutkan contoh keputusan bersama

4.1.4 Menyebutkan cara pengambilan keputusan bersama

4.1.5 Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama

4.1.6 Menentukan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan

bersama

4.1.7 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan keputusan bersama

4.1.8 Menjelaskan bunyi pasal 28 E ayat 3 dalam UUD 1945

4.1.9 Menentukan sikap yang tepat menerima hasil keputusan bersama

4.1.10 Menyebutkan asas-asas dalam keputusan bersama

4.1.11 Menjelaskan manfaat keputusan bersama



47

4.1.12 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila.

2.1.9.5.1 Pengertian Keputusan Bersama

Menurut Sulhan dkk, 2008: 103 menyatakan keputusan bersama

merupakan keputusan yang diambil melalui musyawarah, bijaksana, bermanfaat

bagi semua dan tidak memihak kelompok tertentu. Keputusan bersama adalah

keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan (Widihastuti dkk,

2008: 79).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keputusan adalah apa yang

diputuskan atau ketetapan yang diambil secara bersama-sama. Jadi, keputusan

adalah segala putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan,

pemikiran, dan penelitian yang matang. Keputusan merupakan pedoman dalam

menentukan langkah-langkah berikutnya. Keputusan dibagi menjadi 2 macam,

yaitu:

2.1.9.5.2 Keputusan Pribadi (Individu)

Keputusan pribadi (individu) yaitu keputusan yang sifatnya pribadi dan

hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya ketika kalian diajak bermain

oleh temanmu pada saat mengerjakan PR (pekerjaan rumah).

1. Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan

atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat

diganggu gugat. Hasil keputusan bersama biasanya diambil berdasar hasil

musyawarah mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar.

Keputusan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang
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dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Semua pihak

diharapkan dapat menerima keputusan bersama dengan ikhlas, bertanggung

jawab, dan lapang dada. Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama

berbeda dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan perorangan, karena

pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan melibatkan

banyak orang, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

2. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

Secara umum, keputusan bersama terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk

tertulis dan tidak tertulis (lisan). Mari kita bahas bentuk keputusan bersama

tersebut secara rinci, yaitu:

a. Keputusan Secara Tertulis

Keputusan secara tertulis adalah keputusan yang diambil secara bersama-

sama didasarkan atas kesepakatan bersama. Keputusan tertulis biasanya

dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Contoh keputusan bersama secara

tertulis di antaranya:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-undang

c) Peraturan pemerintah

d) Peraturan daerah, dan sebagainya.

Keputusan secara tertulis merupakan kesepakatan dari orang orang yang

membuatnya. Keputusan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Oleh karena itu, siapapun yang tidak melaksanakan peraturan tertulis tersebut
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akan dikenai sanksi atau hukuman. Keputusan tertulis disahkan dengan tanda

tangan para pembuat keputusan.

b. Keputusan Lisan

Keputusan lisan merupakan keputusan yang diucapkan dengan lisan kita.

Keputusan lisan berwujud kata-kata dan biasanya tidak dituangkan secara tertulis

dalam bentuk dokumen. Keputusan lisan tidak mempunyai kekuatan hukum

seperti halnya keputusan tertulis. Sanksiyang diberikan dalam pelanggaran

keputusan lisan pun hanya bersifat ringan saja. Contoh keputusan lisan di

antaranya:

a) Keputusan bapak kepala desa dalam hal pembagian pengairan sawah

b) Keputusan bapak RT tentang jadwal ronda malam.

c) Keputusan bapak RW tentang jadwal ronda malam.

3. Cara Pengambilan Keputusan Bersama

a. Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah mufakat adalah berunding untuk menghasilkan keputusan

yang disetujui bersama (Sulhan dkk, 2008: 108). Musyawarah termasuk salah satu

bentuk atau cara untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah adalah

membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dan maksud untuk

mencapai kata mufakat atau kesepakatan. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat

antara lain:

a. Sesuai dengan kepentingan bersama.

b. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani.

c. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.
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d. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan

bersumber dari hatinurani yang luhur dan sebagainya.

Selain itu, dalam musyawarah kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai

berikut:

a. Menghargai pendapat orang lain.

b. Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah.

c. Bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat.

d. Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda.

e. Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah.

f. Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil musyawarah.

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus

berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain:

a. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

b. Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

d. Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam

musyawarah.

e. Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai

kebenaran dan keadilan.

f. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa

tanggung jawab.
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Kemauan untuk menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah

harus menjadi kebiasaan setiap warga negara Indonesia di berbagai lingkungan

kehidupan, antara lain sebagai berikut:

a. Musywarah di lingkungan keluarga, misalnya:

1) Menentukan tempat rekreasi keluarga.

2) Pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga.

3) Menentukan aturan-aturan dalam keluarga, dan sebagainya.

b. Musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya:

1) Memilih pengurus OSIS.

2) Menentukan program kegiatan OSIS.

3) Pemilihan ketua kelas.

4) Menentukan tempat tujuan wisata, dan sebagainya.

c. Musyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya:

1) Pelaksanaan acara 17 Agustusan.

2) Membangun jalan.

3) Rembug desa.

4) Pembagian jadwal ronda/ siskamling.

5) Memilih pengurus/ LPMD, dan sebagainya

d. Musyawarah di lingkungan kenegaraan, misalnya:

1) Rapat-rapat DPR/ komisi.

2) Membuat suatu undang-undang, dan sebagainya

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat atau sulit untuk

dilakukan apabila:



52

a. Peserta musyawarah hanya mementingkan diri sendiri/ golongannya.

b. Peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

c. Peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata tidak baik.

d. Peserta musyawarah memaksakan kehendaknya.

e. Peserta musyawarah tidak mau menghargai pendapat orang lain.

Musyawarah untuk mufakat harus dilandasi dengan semangat

kekeluargaan. Musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan Pancasila,

yaitu sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dengan musyawarah suatu

persoalan akan mudah terpecahkan, sehingga dicapai suatu keputusanatau kata

sepakat. Manfaat yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara musyawarah

yaitu:

a. Masalah dapat cepat terpecahkan.

b. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan.

c. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak.

d. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda.

e. Adanya kebersamaan, dan sebagainya.

2. Pemungutan Suara (Votting)

Voting merupakan penentuan keputusan yang didasarkan pada suara

terbanyak dan biasanya muncul apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan

secara musyawarah mufakat (Sulhan dkk, 2008: 109). Pengambilan keputusan

bersama melalui pemungutan suara merupakan alternatif terakhir ketika

pengambilan keputusan melalui musyawarah tidak tercapai. Hasil keputusan
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melalui pemungutan suara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab. Pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara dapat kita

jumpai dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya.

Keputusan berdasarkan pemungutan suara (votting) ditempuh apabila

keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan. Votting

berarti sistem pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Votting

juga diartikan sebagai perolehan suara terbanyak. Pengambilan suara berdasarkan

votting dibagi menjadi dua macam, vaitu:

a. Votting terbuka, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan

mengatakan setuju, menolak, atau abstain (tidak memberikan suara). Votting

secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan. Caranya dengan

mengangkat tangan atau berdiri. Kemudian petugas, menghitungnya secara

langsung, dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. Votting terbuka dilakukan

terhadap hal yang menyangkut masalah keputusan atau kebijakan.

b. Votting tertutup, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara

menuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan lalu

dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam

rapat yang dihadiri dua pertiga tambah satu anggota korum dan disetujui lebih

dari setengah dari jumlah yang hadir.

4. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama

a. Menerima Hasil Keputusan Bersama

Dalam musyawarah semua pihak harus mengutamakan kepentingan

bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Bila musyawarah telah
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mencapai mufakat, maka hasil pemufakatan menjadi keputusan bersama. Semua

pihak harus menerima keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab,

dan lapang dada. Berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan

bersama, yaitu:

1. Semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan

pribadi dangolongan.

2. Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan.

3. Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

4. Semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan saran.

5. Semua pihak harus meyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah

keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama.

6. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak,

bila pendapatnya tidak diterima.

b. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama

Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah

selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas

dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama

merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran,

tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan

bersama mengikat semua pihak untuk mematuhinya.

Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan

sehari-hari. Melaksanakan keputusan dengan ikhlas berarti melaksanakan

keputusan dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam melaksanakan hasil
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keputusan bersama tidak boleh dengan rasa benci atau dendam. Karena keputusan

tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Jadi, dalam melaksanakan hasil

keputusan bersama, Hal-hal yang perlu diperhatikan agar keputusan bersama

membuahkan hasil tanpa meninggalkan masalah yaitu: (Sulhan dkk, 2008)

1. Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain.

2. Saling memahami apa yang sedang di musyawarahkan untuk diambil

keputusan.

3. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

4. Menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran.

5. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.

6. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang

terbaik.

7. Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan senaik-baiknya.

Masalah-masalah yang ada dalam masyarakat sangat kompleks, oleh

karena itu perlu dikembangkan kesadaran dalam hal-hal seperti:

a. Menciptakan suasana yang akrab penuh rasa kekeluargaan untuk secara terbuka

saling mengingatkan apabila ada kelalaian dalam pelaksanaan keputusan

bersama.

b. Melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas penuh rasa tanggung jawab.

c. Selalu membina kerja sama, rasa setia kawan, dan disiplin agar keputusan

musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Setiap warga menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama yang

harus dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama.
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e. Membina kerja sama sehingga tercipta suasana saling membantu, untuk

mewujudkan tujuan musyawarah.

f. Berusaha untuk memahami, bahwa perbedaan cara pandang bukan sebagai

kendala, melainkan dimanfaatkan untuk memperkaya dan mendukung

pelaksanaan berbagai hal yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan hasil

keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari hari, seperti

dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

c. Hambatan-Hambatan dalam Mematuhi Keputusan Bersama

Seperti halnya usaha atau kegiatan lainnya, upaya mematuhi keputusan

bersama pun memiliki hambatan atau kendala. Hambatan dalam upaya mematuhi

keputusan bersama datang daridalam dan luar:

1. Hambatan dari dalam, yaitu hambatan yang berasal dari peserta musyawarah

itu sendiri, seperti:

a. Tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta.

b. Peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri.

c. Peserta musyawarah mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa

menghiraukan kepentingan bersama

d. Peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap pernbahasan

masalah.

e. Peserta musyawarah yang tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain.

2. Hambatan dari luar, yaitu hambatan yang berasal dari luar kelompok

musyawarah, seperti:

a.  Menghasut dan memengaruhi hasil keputusan yang telah diambil.



57

b. Meniru dan mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa izin.

c. Memengaruhi pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan.

4.1.9.6 Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay

Menurut Shoimin (2014:54)  Pembelajaran Course Review Horay

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar

dengan cara pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil.

Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan

jawabannya. Menurut Huda (2013:231) Model pembelajaran Course Review

Horay memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan

dapat mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya; (2) metode yang tidak

monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan;

(3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung

menyenangkan; (4) skill kerja antar siswa yang semakin terlatih.

Model Course Review Horay merupakan model yang membentuk

kelompok kecil agar siswa belajar secara aktif, sehingga meningkatkan hasil

belajar siswa. Model pembelajaran Course Review Horay memungkinkan siswa

untuk aktif selama pembelajaran. Dengan menggunakan model Course Review

Horay, kegiatan diskusi siswa akan menjadi lebih menyenangkan. Model Course

Review Horay merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat

menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara

positif dalam pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan
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berpikir kritis siswa, serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang

dipelajari secara mudah.

Penggunaan model pembelajaran Course Review Horay dapat mendorong

siswa untuk ikut aktif dalam belajar PKn. Model pembelajaran ini merupakan cara

belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan

guru dengan menjawab soal-soal. Dalam aplikasinya model pembelajaran Course

Review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar di bidang akademik

saja. Pembelajaran dengan model Course Review Horay juga melatih siswa untuk

mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi

prestasi akademik siswa.

2.2 KAJIAN EMPIRIS

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang

dilaksanakan oleh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung

peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran

Course Review Horay dalam berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh  Ni Made Marteni  Dewi, dkk pada tahun

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”. Berdasarkan hasil

analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial pada penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar IPA

antara kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran Course Review
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Horay (CRH) dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional

pada siswa kelas V SD di Gugus IV Kecamatan Buleleng. Berdasarkan hasil uji-t,

diperoleh t hitung sebesar 4,46, sedangkan t tabel dengan db = 37 pada taraf

signifikansi 5% adalah 1,74. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa t

hitung lebih besar dari t tabel. Disamping itu, rata-rata skor hasil belajar IPA

kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran CRH (21,83) lebih

tinggi daripada rata-rata skor kelompok siswa yang belajar dengan model

pembelajaran konvensional (15,2). Dengan demikian, model pembelajaran CRH

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD tahun pelajaran

2012/2013 di Gugus IV Kecamatan Buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusman Lapatta, dkk pada tahun 2015

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Model

Course Review Horay Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Impres Sintuwu”.

Berdasarkan  hasil penelitian ditemukan peningkatan hasil belajar siswa yang

ditunjukkan dengan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dengan

persentase ketuntasan 61,36%, dikategorikan cukup mengalami peningkatan pada

siklus II dengan kategori sangat baik dengan persentase 90,90%. Hasil belajar

pada pra tindakan yaitu daya serap klasikal 58,75% dan ketuntasan belajar

klasikal 30%. Hasil belajar pada tindakan siklus I yaitu daya serap klasikal

64,75% dan ketuntasan belajar klasikal 55%. Hasil belajar pada tindakan siklus II

daya serap klasikal 86% dan ketuntasan belajar klasikal 90%. Berdasarkan hasil

ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan Model Course Review Horay
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pada Mata Pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD

Inpres Sintuwu.

Penelitian yang dilakukan oleh N Md Ari Krisna Yanti, dkk tahun 2014

dengan judul “Keefekifan Model Course Review HorayTerhadapPeningkatan

Hasil Belajar IPS” Berdasarkan hasil hasil uji hipotesis pertama dengan

menggunakan independent samples t test, dapat disimpulkan terdapat perbedaan

hasil belajar IPS peserta didik kelas V antara yang mendapatkan pembelajaran

menggunakan model course review horay dan yang menggunakan model

konvensional. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dengan

menggunakan one sample t test, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS

peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan

model course review horay lebih tinggi daripadayang menggunakan model

konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa model course review horay

lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Juwanita, dkk tahun 2015 dengan judul

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Course Review Horay

Berbantuan Media Video Pembelajaran”. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 24 (baik).

Siklus II memperoleh skor 29 (sangat baik), meningkat pada siklus III

memperoleh skor 34 (sangat baik); (2) aktivitas siswa pada siklus I skor 24,80(

baik), pada siklus siklus II memperoleh skor 26,88( baik), meningkat menjadi

30,72 (sangat baik) ; (3) hasil belajar siswa pada siklus I mengalami ketuntasan

klasikal sebesar 55,55% ( sedang), mengalami peningkatan pada siklus II menjadi
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66,66% (tinggi), dan mengalami peningkatan di siklus III menjadi 86,11 %

(sangat tinggi). Simpulan dalam penelitian ini adalah model Course Review Horay

berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS

yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil

belajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahimah, dkk tahun 2014 dengan

judul “ The Implementation of Cooperative Learning Course Review Horay Type

Aided Macromedia Flash Media in Integral Calculus Course”. Berdasarkah hasil

analisis diperoleh bahwa rata-rata nilai tes siswa adalah 61,44 meningkat 14 poin

dari siklus 1. Angket Siklus 2 Analisis kuesioner siklus 2 disajikan bahwa 58,33%

siswa memiliki respon positif penurunan 5,3% dari siklus 1, dan 41,67% siswa

memiliki respon yang sangat positif meningkat 11,37%.

Penelitian yang dilakukan oleh Meidian Kusumahati tahun 2014 dengan

judul “Keefektifan Model Course Review Horay Terhadap Peningkatan Hasil

Belajar”. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama

dengan menggunakan independent samples t test, dapat disimpulkan terdapat

perbedaan hasil belajar IPS peserta didik kelas V antara yang mendapatkan

pembelajaran menggunakan model course review horay dan yang menggunakan

model konvensional. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dengan

menggunakan one sample t test, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS

peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan

model course review horay lebih tinggi daripadayang menggunakan model
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konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa model course review horay

lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Anggraeni tahun 2011 dengan judul

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Course Review Horay Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 01

Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan data hasil penelitian

terdapat peningkatan kualitas pembelajaran IPS.Keterampilan guru mengalami

peningkatan pada setiap siklusnya, pada siklus  memperoleh skor rata-rata 2,6.

Pada siklus II meningkat menjadi 3,2 dan pada siklus IIImeningkat hingga 3,8.

Aktivitas siswa juga menunjukkan adanya peningkatan, pada siklus

I memperoleh skor rata-rata 2,3. Pada siklus II memperoleh skor rata-rata 2,6

kemudian pada siklus III memperoleh skor rata-rata mencapai 3,5. Persentase

ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I

persentase ketuntasan belajar barumencapai 44%. Pada siklus II mengalami

peningkatan yaitu 67% dan pada siklus IIImengalami peningkatan yang signifikan

yaitu persentase ketuntasan belajar mencapai93%.

2.3  KERANGKA BERPIKIR

Menurut Menurut Shoimin (2014:54)  Pembelajaran Course Review Horay

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar

dengan cara pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil.

Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan
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jawabannya. Menurut Huda (2013:231) Model pembelajaran Course Review

Horay memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan

dapat mendorong siswa untuk dapat terjun kedalamnya; (2) metode yang tidak

monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan;

(3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung

menyenangkan; (4) skill kerja antarsiswa yang semakin terlatih.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji variabel bebas dan variabel terikat

yang saling berhubungan erat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model

Course Review Horay, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn.

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan, diperoleh alur

berpikir bahwa pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Gugus Dewi Sartika

Semarangbelum optimal. Model pembelajaran Course Review Horay

memungkinkan siswa untuk aktif selama pembelajaran. karena model Course

Review Horay, merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan kegiatan

diskusi siswa akan menjadi lebih aktif. Model Course Review Horay merupakan

salah satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan dan

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam

pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis

siswa, serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara

mudah.



64

Berdasarkan teori tersebut diasumsikan bahwa model Course Review

Horay akan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran

sehingga hasil belajar akan menjadi lebih baik dan meningkat, adapun keterkaitan

antara variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pre-test

Pre-test CRH

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka dapat

disusun hipotesis sebagai berikut:

Ho : Model pembelajaran course review horay dan metode ceramah sama

efektif terhadap hasil belajar PKn materi Keputusan Bersama kelas V di

SDN Gugus Dewi Sartika Semarang.

Ha : Model pembelajaran course review horay lebih efektif dibandingkan

metode ceramah terhadap hasil belajar PKn materi Keputusan Bersama

kelas V di SDN Gugus Dewi Sartika Semarang.
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BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gugus Dewi Sartika

Semarang menunjukkan bahwa.

1. Model pembelajaran Course review Horay efektif digunakan pada

pembelajaran PKn siswa kelas V SD. Keefektifan model pembelajaran Course

review Horay didasarkan pada uji perbedaan rata-rata dengan rumus

independent sample t test pada dengan taraf signifikasi 5% (0,05) diperoleh

harga thitung yaitu 5,776 lebih besar dibandingkan harga ttabel yaitu 1,671 (5,776

> 1,671) sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Ha

diterima berarti ada perbedaan posttest antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dikelas eksperimen

lebih efektif dibandingkan pembelajaran di kelas kontrol.

2. Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn materi

Keputusan Bersama dengan model Course Review Horay pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa aktivitas kelas eksperimen

lebih baik dari kelas kontrol. Terlihat dari skor persentase pada kelas

eksperimen yaitu sebesar 77,63 % sedangkan pada kelas kontrol sebesar

70,21%.
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5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat

mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan model Course Review Horay dibutuhkan perencanaan

yang matang diantaranya (1) guru menyiapkan materi yang sesuai dengan

model tersebut; (2) membentuk kelompok secara heterogen; (3) menyiapkan

yel-yel yang kreatif sehingga mendorong semangat siswa dalam

pemebelajaran.

2. Melalui model Course Review Horay, guru diharapkan dapat memaksimalkan

aktivitas siswa pada pembelajaran, oleh karena itu, guru sebaiknya

mengelompokkan siswa secara heterogen, sehingga mampu membuat siswa

aktif secara menyeluruh.
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