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ABSTRAK 

Wardiana, Lusi Aprilia. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Course Review 

Horay terhadap Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Siswa Kelas V 

SDN Gugus Bima Semarang. Skripsi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Fitria Dwi 

Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. dan Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd. 

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di kelas V SDN Gugus Bima 

Semarang diperoleh informasi bahwa siswa kurang aktif bertanya jawab didalam 

kelas dan diskusi kelompok yang belum optimal karena kurangnya pengawasan 

dalam diskusi dapat membuat siswa bergantung pada teman sekelompoknya, 

sehingga pembelajaran masih terpusat pada guru. Tujuan penelitian ini yaitu 

menguji keefektifan model pembelajaran course review horay terhadap hasil 

belajar PKn materi keputusan bersama dan mendeskripsikan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran PKn materi keputusan bersama. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experimental atau 

eksperimen semu dengan desain nonequivalent control group design. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang dan yang menjadi 

sampel adalah siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VA SDN Manyaran 01 sebagai kelas kontrol dengan teknik cluster 

random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 

dokumentasi. Tes hasil belajar yang digunakan berupa pretest dan posttest yang 

berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data menggunakan analisis uji t, uji gain, 

dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran course review 

horay efektif digunakan pada pembelajaran PKn materi keputusan bersama. Hasil 

uji t menunjukkan bahwa thitung 3.159 ˃ ttabel 3.159 yang berarti model 

pembelajaran course review horay lebih efektif terhadap hasil belajar PKn materi 

keputusan bersama. Hasil uji n-gain kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 0,5349 

(sedang) dibandingkan kelas kontrol yaitu 0,2951 (rendah). Pengamatan aktivitas 

siswa dengan lembar observasi menunjukkan rata-rata aktivitas siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi yaitu 80% dibandingkan kelas kontrol yaitu 59%. 

Simpulan penelitian ini yaitu model pembelajaran course review horay 

efektif digunakan pada pembelajaran PKn materi keputusan bersama dan 

meningkatkan aktivitas siswa. Saran yang disampaikan yaitu model pembelajaran 

course review horay sebaiknya dirancang dengan menyiapkan beberapa 

pertanyaan untuk kuis course review horay agar dapat berjalan optimal.  

 

Kata Kunci: course review horay; hasil belajar; keefektifan; PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 

manusia sepanjang hayat, karena tanpa adanya pendidikan maka manusia tidak 

dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan 

bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan nasional 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 (Sisdiknas, 2003:2-4). 

Proses pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional dilaksanakan 

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan yang didalamnya memuat 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan  bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penyusunan kurikulum pada 
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tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman 

pada panduan yang disusun oleh BSNP yang dikembangkan oleh sekolah dan 

komite sekolah berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi 

lulusan. Kurikulum KTSP dijenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 

beberapa kelompok mata pelajaran wajib, salah satunya wajib memuat Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn difokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006:108). 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dijabarkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

untuk: (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 percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun ruang lingkup mata 

pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) persatuan dan kesatuan 

bangsa; (2) norma, hukum dan peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) kebutuhan 

warga negara; (5) konstitusi; (6) kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; (8) 
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globalisasi. Aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan lagi di dalam Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn (BSNP, 2006: 108). 

Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PKn sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sebagai anggota 

masyarakat di era globalisasi. Namun pada kenyataannya, masih terdapat 

beberapa permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran PKn di Indonesia. 

Penelitan yang dilakukan oleh International Civic and Citizenship Studies (ICCS) 

pada tahun 2009 yang membahas rata-rata nasional pengetahuan kewarganegaraan 

berdasarkan tahun sekolah, usia rata-rata dan grafik persentase, menyatakan 

bahwa Indonesia berada pada peringkat 36 dari 38 negara. Laporan ICCS tentang 

kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat negara yaitu Indonesia, Hong 

Kong, 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 452. 

Sedangkan Hong Kong, Republik Korea/Korea Selatan, dan Taiwan memeroleh 

skor rata-rata diatas 500. Dibagian 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 dengan 

sampel lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih dalam peringkat 

rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain (Schulz, 2009:21-53). 
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Permasalahan pembelajaran PKn juga masih terjadi pada lingkup Sekolah 

Dasar. Berdasarkan hasil pra penelitian yang diperoleh melalui data dokumen, 

observasi dan wawancara dengan guru kelas V di SDN Gugus Bima Semarang, 

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai di SDN Gugus Bima 

Semarang. Pembelajaran masih terpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan 

penjelasan materi kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru.  Guru 

dominan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok yang belum 

optimal, karena kurangnya pengawasan dalam diskusi dapat membuat siswa 

bergantung pada teman sekelompoknya yang mengakibatkan kurangnya 

kerjasama yang baik antar siswa. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih 

kurang, karena hanya terdapat beberapa siswa saja yang aktif bertanya jawab di 

dalam kelas. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran yang 

demikian membuat siswa jenuh dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Selain itu pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal karena pada saat 

pembelajaran guru hanya menggunakan media gambar sebagai media 

pembelajaran sehingga antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

kurang yang akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal. 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, seperti buku pelajaran, alat peraga, 

dan proyektor.  

Permasalahan tersebut didukung dengan data dokumen perolehan hasil 

belajar berupa nilai UAS PKn siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang. Data 

tersebut diantaranya, SDN Manyaran 01 dari 77 siswa sebanyak 40 siswa (52%) 
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belum mencapai KKM yaitu 70, sedangkan sisanya sebanyak 37 siswa (48%) 

telah mencapai KKM. SDN Manyaran 03 dari 78 siswa sebanyak 40 siswa (51%) 

belum mencapai KKM yaitu 66, sedangkan sisanya sebanyak 38 siswa (49%) 

telah mencapai KKM. SDN Kalibanteng Kidul 02 sebanyak 18 siswa (50%) dari 

jumlah keseluruhan 36 siswa telah mencapai KKM yaitu 67, sedangkan sisanya 

sebanyak 18 siswa (50%) belum mencapai KKM. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya inovasi model pembelajaran 

sebagai alternatif solusi permasalahan rendahnya hasil belajar PKn serta dapat 

mengoptimalkan proses pembelajaran PKn di SD. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran course review horay.  Oleh 

sebab itu, peneliti ingin mengkaji dengan penelitian eksperimen untuk mengetahui 

keefektifan model pembelajaran course review horay terhadap hasil belajar, 

karena model course review horay dapat membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok, menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal, serta meningkatkan semangat belajar siswa karena pembelajaran 

berlangsung menyenangkan sehingga suasana kelas menjadi aktif dan 

menyenangkan.  

Huda (2014:229-230) menytakan bahwa model pembelajaran Course 

review horay merupakan model 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. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model course review horay adalah sebagai 

berikut: (1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; (2) guru 
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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 dan setiap kotak diisi 

angka/nomor sesuai selera masing-masing; (5) guru membaca soal secara acak 

dan siswa menuliskan jawabannya di dalam kartu/kotak yang nomornya 

disebutkan guru; (6) guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi; 

(7) bagi pertanyaan yang dijawab benar, siswa memberi tanda chek list () dan 

langsung berteriak ‘horee!’ atau menyanyikan yel-yelnya; (8) nilai siswa dihitung 

dari jawaban yang benar dan banyak berteriak ‘horee!!’; (8) guru memberikan 

reward pada kelompok yang memperoleh nilai tinggi atau banyak memperoleh 

‘horee!!’. 

Kelebihan model pembelajaran course review horay yaitu: (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 kerja sama antar siswa 

yang semakin terlatih (Huda, 2014:231).  

Model pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan, karena setiap 

siswa yang menjawab dengan benar diwajibkan berteriak “horee!!” atau yel-yel 

lainnya. Melalui model pembelajaran course review horay khususnya pada materi 

keputusan bersama, dapat memunculkan, misalnya menempatkan siswa pada 

situasi musyawarah untuk mencari mufakat, melibatkan siswa dalam menjawab 
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soal menggunakan kotak course review horay, menempatkan siswa pada suasana 

saling menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kelompok, menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan karena setiap siswa yang menjawab dengan 

benar diwajibkan berteriak “horee” atau yel-yel lainnya. Dengan demikian, 

penyampaian materi menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar 

siswa, meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi keputusan 

bersama. 

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (2013: 45-50) dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar PKn”. Hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata nilai aktivitas siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan model tipe course review horay pada 

pertemuan 1 sebesar 75,87 dengan keaktifan siswa 79,87% termasuk kriteria 

sangat tinggi  dan pertemuan 2 sebesar 79,57 dengan keaktifan siswa 79,57% 

termasuk kriteria sangat tinggi, sedangkan skor aktivitas siswa dikelas kontrol 

pada pertemuan 1 sebesar 67,2 dengan keaktifan siswa 67,2% termasuk kriteria 

tinggi dan pertemuan 2 sebesar 72,7 dan keaktifan siswa sebesar 72,2% termasuk 

kriteria tinggi. Hasil rata-rata nilai PKn pada kelas eksperimen sebesar 79,13, 

sedangkan kelas kontrol sebesar 71,6. Hasil perhitungan analisis statistik uji t 

menggunakan independent sample t test, diperoleh data aktivitas belajar dengan 

thitung > ttabel, yaitu 2,601 > 2,013 dan signifikasi 0,012 < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sedangkan untuk data hasil belajar dengan thitung > ttabel, , yaitu  
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2,674 > 2,013 dan signifikasi 0,010 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

hasil dan aktivitas belajar siswa dari penerapan model pembelajaran Course 

Review Horay terbukti lebih baik dari pada penerapan pembelajaran konvensional. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Rahimah dan Syafdi Maizora (2014: 1-10) dengan judul “The 

Implementation of Cooperative Learning Course Review Horay Type Aided 

Macromedia Flash Media in Integral Calculus Course”. Hasil penelitian 

menunjukkan dari siklus kuesioner 1, diketahui bahwa 3,03% siswa memiliki 

respon sangat negatif, 3,03% siswa memiliki respon negative, 63,63% siswa 

memiliki respon positif, dan 30,30% siswa memiliki respon sangat positif. 

Analisis kuesioner siklus 2 menunjukkan bahwa 58,33% siswa memiliki respon 

positif, dan 41,67% siswa memiliki respon sangat positif meningkat 11,37% dari 

siklus 1 dan tidak ada siswa memiliki respon negative atau sangat negative. 

Analisis kuesioner siklus 3 menunjukkan bahwa 64,86% siswa memiliki respon 

positif meningkat 6,53% dari siklus 2, dan 35,14% siswa memiliki respon sangat 

positi. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata nilai tes siswa pada siklus I 

47,44, pada siklus II rata-rata nilai tes siswa 61,44, dan pada siklus III rata-rata 

nilai tes siswa 84,11. Dapat disimpulkan bahwa melalui pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay berbantuan macromedia flash, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran course 

review horay efektif digunakan dalam pembelajaran, karena melalui model 

pembelajaran course review horay dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
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siswa. Oleh sebab itu, dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin 

mengkaji permasalahan melalui penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan 

Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Hasil Belajar PKn Materi 

Keputusan Bersama Siswa Kelas V SDN Gugus Bima Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pra penelitian melalui data dokumen, observasi dan 

wawancara dengan guru kelas V di SDN Gugus Bima teridentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1) Terdapat masalah pada pembelajaran PKn yaitu pembelajaran masih terpusat 

pada guru. Guru dominan menggunakan metode ceramah dan diskusi 

kelompok yang belum optimal, karena kurangnya pengawasan dalam diskusi 

dapat membuat siswa bergantung pada teman sekelompoknya yang 

mengakibatkan kurangnya kerjasama yang baik antar siswa, serta hanya 

terdapat beberapa siswa saja yang aktif bertanya jawab didalam kelas. Guru 

belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran yang demikian 

membuat siswa jenuh dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.  

2) Pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal karena pada saat 

pembelajaran guru hanya menggunakan media gambar sebagai media 

pembelajaran sehingga antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

kurang yang akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang 

maksimal. 
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3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, seperti buku pelajaran, alat 

peraga, dan proyektor. 

4) Hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang masih rendah. 

Data tersebut diantaranya, SDN Manyaran 01 dari 77 siswa sebanyak 40 siswa 

(52%) belum mencapai KKM yaitu 70, sedangkan sisanya sebanyak 37 siswa 

(48%) telah mencapai KKM. SDN Manyaran 03 dari 78 siswa sebanyak 40 

siswa (51%) belum mencapai KKM yaitu 66, sedangkan sisanya sebanyak 38 

siswa (49%) telah mencapai KKM. SDN Kalibanteng Kidul 02 sebanyak 18 

siswa (50%) dari jumlah keseluruhan 36 siswa telah mencapai KKM yaitu 67, 

sedangkan sisanya sebanyak 18 siswa (50%) belum mencapai KKM. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, peneliti membatasi pada 

permasalahan mengenai model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru 

yaitu guru dominan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok yang 

dilakukan belum optimal, karena kurangnya pengawasan dalam diskusi dapat 

membuat siswa bergantung pada teman sekelompoknya yang mengakibatkan 

kurangnya kerjasama yang baik antar siswa, serta hanya terdapat beberapa siswa 

saja yang aktif bertanya jawab didalam kelas. Pembelajaran yang demikian 

membuat siswa jenuh dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.  Peneliti 

ingin mengetahui keefektifan model pembelajaran course review horay terhadap 

hasil belajar PKn materi keputusan bersama. 
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1.4 Rumusan Masalah 

1) Apakah model pembelajaran course review horay lebih efektif dibandingkan 

dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi terhadap hasil belajar PKn 

materi keputusan bersama siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang? 

2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn materi keputusan 

bersama dengan model pembelajaran course review horay di kelas V SDN 

Gugus Bima Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1) Menguji keefektifan model pembelajaran course review horay dibandingkan 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi terhadap hasil belajar PKn materi 

keputusan bersama siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang. 

2) Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn materi keputusan 

bersama dengan model pembelajaran course review horay di kelas V SDN 

Gugus Bima Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu memberikan 

sumbangan terhadap ilmu pengetahuan melalui informasi tentang model 

pembelajaran course review horay dalam pembelajaran PKn sebagai model 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Selain itu, dapat menjadi bahan 

referensi atau pendukung bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian 

pada bidang pendidikan tingkan pendidikan dasar. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi guru dalam 

penerapan model pembelajaran course review horay, serta menambah alternatif 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran mata 

pelajaran PKn sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam 

proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan.  

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Penerapan model pembelajaran course review horay dapat menumbuhkan 

minat belajar siswa karena strukturnya yang menarik sehingga mendorong siswa 

untuk dapat terjun di dalamnya. Meningkatkan semangat belajar siswa, karena 

pembelajaran berlangsung menyenangkan. Membantu pemahaman siswa melalui 

diskusi kelompok, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 

dengan penerapan model pembelajaran course review horay dapat melatih skill 

kerjasama antar siswa dalam kelompok. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan informasi dalam rangka perbaikan pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari 

pendidik maupun peserta didik sehingga kualitas lulusan sebagai output dapat 

meningkat. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan model 

pembelajaran course review horay pada proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1 Teori Konstruktivisme 

Siregar dan Nara (2014:39) menjelaskan bahwa teori konstruktivisme 

memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan yang diperoleh dari 

dalam diri seseorang itu sendiri yang sedang mengetahui. Menurut teori 

konstruktivisme, peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan 

pengetahuan yang telah dipelajari, harus mampu memecahkan masalah, 

menemukan (discovery) sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan (Rifa’i dan 

Anni, 2012:114). 

Pendapat lain menurut Trianto (2014:29-30) bahwa dalam teori 

konstruktivisme, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dan merevisinya apabila aturan itu 

tidak lagi sesuai. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai kontekstual, 

yaitu menemukan sendiri pengetahuan sehingga dapat menerapkan informasi 

tersebut secara luas (Hamdani, 2011:64). 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar 

menurut teori kontruktivisme lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam 

menemukan sendiri pengetahuannya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 

kaitan antara teori konstruktivisme dengan cara guru dalam menyampaikan materi 
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pembelajaran. Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun 

guru perlu menerapkan pembelajaran untuk membantu siswa dalam menemukan 

sendiri pengetahuan dari dalam dirinya. 

2.1.1.2 Teori Kognitivisme 

Suprijono (2012:22) menjelaskan bahwa teori kognitif menekankan belajar 

sebagai proses internal yaitu aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang 

sangat kompleks. Sedangkan Siregar dan Nara (2014: 30) menjelaskan bahwa 

teori kognitinivisme lebih menekankan proses belajar dari pada hasil belajar 

karena belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, 

namun melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitivisme 

memandang belajar sebagai proses pemungsian unsur-unsur kognisi, terutama 

unsur pikiran sehingga dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari 

luar. Dengan kata lain, Aktivitas belajar ditekankan pada proses internal dalam 

berpikir yaitu proses pengolahan informasi (Rifa’i & Anni, 2012:106).  

Teori ini membagi tipe siswa dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) tipe 

pengalaman konkret, lebih menyukai contoh permasalahan dimana mereka bisa 

terlibat dan berhubungan dengan teman-temannya; (2) tipe observasi reflektif, 

siswa melakukan pengamatan dengan teliti terlebih dahulu sebelum melakukan 

tindakan; (3) tipe konseptualisasi abstrak,siswa lebih suka bekerja dengan sesuatu 

dan simbol-simbol dari pada dengan temannya; (4) tipe eksperimentasi aktif, 

siswa lebih suka belajar melalui diskusi secara berkelompok (Hamdani, 2011:63). 

Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:32-35) mengungkapkan empat 

tahapan dalam perkembangan kognitif, yaitu: 
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1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun), pada tahap ini pengetahuan masih terbatas 

pada persepsi yang diperoleh dari penginderaannya dan kegiatan motoriknya. 

Anak menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang dibawa sejak 

lahir, seperti melihat, menggenggam, dan mendengar untuk mempelajari 

lingkungannya. 

2) Tahap Praoperasional (2-7 tahun), pada tahap ini pemikiran anak lebih bersifat 

simbolis, egosentris, dan intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran 

operasional. Pada tahap simbolis (2-4 tahun), anak sudah mampu 

mempresentasikan obyek yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai 

berkembang. Tahap intuitif (4-7 tahun), anak mulai menggunakan nalar 

primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. 

3) Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun), pada tahap ini anak mampu 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkrit. 

4) Tahap Operasional Formal (11 tahun ke atas), pada tahap ini anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut teori 

kognitivisme melibatkan cara berpikir yang kompleks dimana ditekankan pada 

aktivitas belajar siswa dalam memahami pengetahuan yang didapat sesuai dengan 

perkembangan siswa. Dalam teori ini pada jenjang sekolah dasar, anak masih 

dalam tahap operasional konkret yaitu membutuhkan situasi nyata untuk 

membangun pemahaman melalui interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Sehingga dalam penelitian ini, siswa diajak berpikir lebih luas. Salah 

satu tipe siswa dalam teori kognitif adalah tipe eksperimentasi aktif, yang sesuai 
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dengan penelitian ini dimana dalam menguji pemahaman siswa dilakukan melalui 

diskusi kelompok. 

2.1.1.3 Teori Behaviorisme 

Menurut Siregar dan Nara (2014:25) teori belajar behaviorisme 

mendefinisikan bahwa belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan Suprijono 

(2012:17) menyatakan bahwa perilaku dalam pandangan behaviorisme dijelaskan 

melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan melalui proses mental. 

Teori belajar behaviorisme menurut Rifa’i dan Anni (2012:89) merupakan 

proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud 

perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku yang tidak tampak (innert 

behavior). Perubahan perilaku itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal 

manusia, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respon. Untuk itu, agar 

aktivitas belajar siswa dikelas dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka 

stimulus harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah direspon oleh siswa. 

Sementara itu, Hamdani (2011:63) menjelaskan bahwa teori behaviorisme 

memandang pikiran sebagai “kotak hitam” dalam merespon rangsangan yang 

dapat diobservasi secara kuantitatif, sehingga tingkah laku dapat diobservasi dan 

diukur sebagai indikator belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang diperoleh dari faktor 

stimulus sehingga mudah direspon oleh siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. Dalam teori ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 
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menekankan pengalaman siswa didalam kelas yang dapat membentuk perilaku 

siswa yang diharapkan, sehingga hasil belajar yang didapat siswa dalam aspek 

kognitif dapat optimal. 

2.1.2 Hakikat Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

Setiap orang, baik disadari ataupun tidak, selalu melaksanakan kegiatan 

belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di lembaga formal saja, namun dalam 

kegiatan harian selalu diwarnai dengan kegitan belajar. Belajar sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Rifa’i dan Anni (2012:66) menjelaskan bahwa, belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar 

untuk memeroleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak (Susanto, 2013:4).  

Slameto (2015:2) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan Trianto (2014:18) menyatakan bahwa belajar 

diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, 

tidak paham menjadi paham, kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari 

kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan 

maupun invidu itu sendiri. Selain itu, Siregar dan Nara (2014:3) juga menjelaskan 
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bahwa belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga liang lahat. 

Berdasarkan uraian para ahli tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu aktivitas dengan sengaja dalam keadaan sadar 

dilakukan oleh seseorang untuk memeroleh suatu konsep pemahaman atau 

pengetahuan baru yang mencakup segala yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

merupakan proses perubahan perilaku yang relatif tetap, baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak sebagai hasil pengalaman sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya dan berlangsung seumur hidup. Perubahan 

perilaku yang dimaksud dari belum tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi 

paham, kurang terampil menjadi terampil dan dari kebiasaan lama menjadi 

kebiasaan baru.  

2.1.2.2 Ciri-Ciri dan Unsur Belajar 

Ciri-ciri belajar menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:22) yaitu: 

1) Belajar dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan, yang digunakan 

sebagai arah kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. 

2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan orang lain. 

3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. 

4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan, baik dari aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. 

Siregar dan Nara (2014:5) menyebutkan ciri-ciri belajar antara lain: (1) 

adanya perubahan tingkah laku, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor; (2) perubahan tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap; (3) 
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perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena adanya interaksi 

dengan lingkungan; dan (4) perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh 

pertumbuhan fisik, tidak karena kelelahan, penyakit atu pengaruh obat-obatan. 

Selain itu, Slameto (2015:3) menyebutkan ciri-ciri perilaku belajar antara lain: (1) 

perubahan terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan 

fungsional; (3) perubahan bersifat positif dan aktif; (4) perubahan bukan bersifat 

sementara; (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; dan (6) perubahan 

mencakup aspek tingkah laku. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:66-67), konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan 

perilaku; (2) perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, 

dan (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Gagne (dalam 

Rifa;i dan Anni, 2012:68) menyatakan bahwa belajar merupakan sebuah sistem 

yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga 

menghasikan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud adalah: (1) 

peserta didik; (2) rangsangan (stimulus), yaitu peristiwa yang merangsang 

penginderaan peserta didik; (3) memori, berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar; (4) 

respon, yaitu tindakan yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang 

dikatakan belajar jika terjadi perubahan perilaku, baik pada aspek pengetahuan 

(kognitif), aspek sikap (afektif), serta aspek keterampilan (psikomotor). Belajar 

merupakan pengalaman sendiri yang dilakukan secara sadar, bertujuan, bersifat 
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kontinu, positif dan aktif yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan belajar. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

tersebut terjadi karena adanya proses pengalaman dari kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik. 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar menjadi landasan kegiatan belajar agar dapat berjalan 

dengan baik dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip belajar menurut 

Suprijono (2012:4) yaitu: (1) prinsip belajar adalah perubahan perilaku yang 

disadari, berkesinambungan, bermanfaat sebagai bekal hidup, positif, sebagai 

usaha yang direncanakan, tetap, bertujuan dan terarah, mencakup seluruh potensi; 

(2) belajar merupakan proses dan terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai; (3) belajar merupakan bentuk pengalaman yang pada dasarnya 

hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Menurut Slameto (2015:27) prinsip-prinsip belajar terdiri dari kesesuaian 

dengan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, sesuai hakikat belajar, sesuai 

materi/bahan yang harus dipelajari, sesuai syarat keberhasilan belajar. Sedangkan 

menurut Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar terdiri dari: (1) kesiapan 

belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) mengalami sendiri; (6) 

pengulangan; (7) materi pembelajaran yang menantang; (8) balikan dan 

penguatan; (9) perbedaan individual.  

Rifa’i dan Anni (2012:79) mengemukakan bahwa beberapa prinsip belajar 

lama masih relevan dengan prinsip lain yang dikembangkan oleh Gagne. Prinsip 
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yang dimaksud yaitu: keterdekatan (contiguity), pengulangan (repetition), dan 

penguatan (reinforcement). Selain itu Gagne (Rifa’i dan Anni, 2012:80) 

mengemukakan tiga prinsip lain yang harus ada pada diri pembelajar  sebelum 

kegiatan belajar yaitu: (1) informasi faktual; (2) kemahiran intelektual; (3) 

strategi. 

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip belajar sebagai landasan kegiatan 

belajar dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan tujuan yang ingin dicapai 

agar tujuan belajar dapat tercapai dengan maksimal. Tiga prinsip utama belajar 

yaitu perubahan perilaku, belajar merupakan proses, dan belajar merupakan 

bentuk pengalaman. Prinsip belajar disesuaikan dengan syarat belajar, hakikat 

belajar, materi pelajaran dan keberhasilan belajar. Dalam kegiatan belajar perlu 

dilakukan dengan prinsip keterdekatan, pengulangan, dan penguatan agar mampu 

melaksanakan kegiatan belajar secara optimal. 

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2015:54) faktor-faktor yang memengaruhi belajar 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri invidu yang sedang 

belajar. Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. Faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. Faktor kelelahan meliputi  kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani.  
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2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern 

dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. Faktor keluarga memengaruhi belajar anak karena keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama sehingga siswa yang belajar akan 

menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah 

memengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

Faktor masyarakat juga berpengaruh terhadap siswa karena keberadaannya siswa 

dalam msyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Sependapat dengan Slameto, Rifa’I dan Anni (2012:81) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal seperti 

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

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan memengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar. 

Hamalik (2008:32) mengemukakan bahwa belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor tersebut yaitu: 
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(1) faktor kegiatan; (2) belajar memerlukan latihan; (3) belajar siswa lebih 

berhasil; (4) siswa yang belajar perlu mengetahui berhasil atau tidaknya dalam 

belajar; (5) faktor asosiasi; (6) pengalaman masa lampau; (7) faktor kesiapan 

belajar; (8) faktor minat dan usaha; (9) faktor fisiologis; (10) faktor intelegensi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar adalah faktor dalam diri individu itu sendiri (faktor intern) 

dan faktor diluar diri individu (faktor ekstern). Kedua faktor tersebut dapat 

memengaruhi kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Keluarga merupakan 

faktor pertama dan utama yang memengaruhi belajar anak, karena keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Selain itu, guru juga 

merupakan faktor yang dapat memengaruhi belajar anak, karena guru memegang 

peranan penting dalam mengatur kegiatan pembelajaran, Faktor belajar hendaknya 

diperhatikan agar proes dan tujuan belajar dapat dicapai dengan maksimal. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara 

keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu 

target yang telah ditetapkan sebelumnya (Trianto, 2014:19). Selain itu Susanto 

(2015:19) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, 
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kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik, 

dengan kata lain untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

Siregar dan Nara (2014:13) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan 

usaha yang yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada seseorang. 

Sementara itu Hamdani (2011:23) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah 

usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan. Salah satu sasaran 

pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah siswa berinteraksi 

dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses interaksi dua arah antara guru dengan siswa yang 

dilakukan secara sengaja, terarah dan terencana dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

upaya guru untuk membentuk tingkah laku siswa melalui interaksi dengan 

lingkungan, peristiwa dan informasi dari sekitarnya. Dengan kata lain, untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik sehingga mendapatkan 

hasil yang optimal.   

2.1.3.2 Ciri-Ciri dan Komponen Pembelajaran 

Darsono (dalam Hamdani, 2011:47) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran 

yaitu: (1) pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis; (2) menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar; (3) 

menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa; (4) 
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menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik; (5) menciptakan suasana 

belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa; (6) membuat siswa siap 

menerima pelajaran, baik fisik maupun psikologi; (7) menekankan keaktifan 

siswa; (8) dilakukan secara sadar sengaja. 

Selain itu ciri-ciri pembelajaran menurut Siregar dan Nara (2014:13) 

adalah: (1) merupakan upaya sadar dan disengaja; (2) pembelajaran harus 

membuat siswa belajar; (3) tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

proses dilaksanakan; (4) pelaksanaannya terkendali, baik dari isi, waktu, proses, 

maupun hasil. 

Rifa’i dan Anni (2012:159-161) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran melibatkan komponen-komponen pembelajaran sebagai berikut. 

1) Tujuan, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirumuskan secara 

eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 

2) Subyek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek dan diperlukan partisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. 

4) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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5) Media pembelajaran, digunakan pendidik untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. 

6) Penunjang, berupa fasilitas belajar yang berfungsi berfungsi untuk 

memperlancar, melengkapi dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah dilakukan secara sadar dan sistematis, serta menekankan 

keaktifan siswa karena adanya interaksi antara guru dengan siswa. Pembelajaran 

dapat membuat siswa belajar dengan sengaja dan pelaksanannya dapat terkendali 

sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. 

Sedangkan komponen pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan.  

2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa 

aktivitas belajar diartikan sebagai  kegiatan mengolah pengalaman dan data 

praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, 

merefleksikan rangsangan, dan memecahkan masalah. Sardiman (2011:100) 

mengemukakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental yang saling berkaitan. Sedangkan Slameto (2015:36) berpendapat 

bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan berpikir dan berbuat seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, dan menimbulkan diskusi dengan guru. 
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Suprijono (2012:8) menyebutkan bahwa aktivitas belajar siswa dapat 

diuraikan menjadi 6 aktivitas belajar, yaitu: 

1) Keterampilan 

Aktivitas keterampilan berfokus pada pengalaman belajar melalui gerak yang 

dilakukan peserta didik. hal tersebut terjadi jika peserta didik menerima 

stimulus kemudia merespon dengan menggunakan gerak. 

2) Pengetahuan 

Aktivitas belajar pengetahuan merupakan kegiatan dasar bagi semua kegiatan 

belajar yang termasuk dalam ranah kognitif. Ranah ini mencakup pemahaman 

terhadap suatu pengetahuan, perkembangan kemampuan, dan keterampilan 

berfikir. 

3) Informasi 

Aktivitas informasi berupa kegiatan peserta didik untuk: (1) memahami 

simbol, seperti kata, istilah, pengertian, dan peraturan; (2) hafalan, seperti 

mengenali, mengulang, dan mengingat fakta atau pengetahuan yang dipelajari; 

(3) memformulasikan informasi kedalam rangkaian kebermaknaan. 

4) Konsep 

Aktivitas ini mengembangkan inferensi atau membuat generalisasi dari fakta 

ke konsep. Melalui aktivitas konsep, peserta didik dapat memahami dan 

membedakan benda-benda, peristiwa atau kejadian yang ada dalam 

lingkungan sekitar. 

5) Sikap 
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Aktivitas sikap berhubungan dengan minat, nilai, penghargaan pendapat, dan 

prasangka. 

6) Pemecahan masalah 

Aktivitas yang berfokus pada pengembangan kemampuan berfikir peserta 

didik. dalam aktivitas pemecahan masalah, peserta didik terlibat dalam 

berbagai tugas, penenetuan tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan untuk 

melaksanakan tugas. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) mengklasifikasikan jenis-jenis 

aktivitas belajar menjadi 8 kelompok, yaitu: (1) visual activities, seperti membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; (2) oral 

activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; (3) listening 

actitivities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, music, pidato; (4) 

writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin; (5) 

drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram; (6) motor 

activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak; (7) mental activities, seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan; (8) emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, 

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

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa merupakan suatu aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis yang 

dilakukan oleh siswa melalui proses berpikir dan berbuat. Dengan kata lain, 



29 
 

 

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, sehingga menjadi tolak 

ukur untuk melihat efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

indikator aktivitas belajar siswa yang dimunculkan disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang diterapkan. Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini yaitu: 

(1) mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran (emotional activities); (2) 

menanggapi apersepsi sesuai dengan materi (oral activities); (3) memperhatikan 

penjelasan dari guru (listening activities & visual activities); (4) mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang disampaikan (oral activities); (5) ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas kelompok (oral activities & drawing activities); (6) 

kemampuan siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran course review horay 

(motor activities & mental activities); (7) berdiskusi dalam menjawab soal atau 

kuis course review horay (emotional activities & mental activities) (8) 

kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok (oral activities & mental 

activities); (9) menyimpulkan materi yang telah dipelajari (mental activities & 

writing activities); (10) mengerjakan soal evaluasi (writing activities). 

2.1.5 Hasil Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Susanto (2015:5) menjelaskan makna hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar, karena belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memeroleh 

suatu bentuk perilaku yang relatif menetap. Untuk mengetahui apakah hasil 

belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui 
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melalui evaluasi. Sedangkan Suprijono (2012:7) menjelaskan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek saja.  

Rifa’I dan Anni (2012:69), menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Merujuk pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2012:5-6), hasil belajar 

berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapakan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Bloom (dalam Siregar dan Nara, 2014:8) menyampaikan tiga domain 

belajar, yaitu: domain kognitif (cognitive domain), domain afektif (affective 

domain), dan domain psikomotor (psychomotoric domain). 

1) Cognitive Domain (Domain Kognitif) 

Dalam Revised Taxonomy, Anderson dan Krathwohl melakukan revisi pada 

domain kognitif. Menurutnya, terdapat dua kategori yaitu dimensi proses 
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kognitif dan dimensi pengetahuan. Pada dimensi proses kognitif, ada enam 

jenjang tujuan belajar, yaitu: mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, 

menilai, dan mencipta. Sedangkan pada dimensi pengetahuan, ada empat 

kategori, yaitu: fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. 

2) Affective Domain (Domain Afektif) 

Domain afektif menurut Krathwohl, Bloom, dan Maisa, meliputi tujuan 

belajar yang berkenaan dengan minat, sikap, dan nilai sertapengembangan 

penghargaan dan penyesuaian diri. Domain ini dibagi dalam lima jenjang 

tujuan, yaitu: penerimaan (receiving), pemberian respon (responding), 

pemberian nilai atau penghargaan (valuing), pengorganisasian (organization), 

karakterisasi (characterization). 

3) Psychomotoric Domain (Domain Psikomotor) 

Domain ini berbentuk gerakan tubuh, antara lain seperti berlari, melompat, 

melempar, berputar, memukul, menendang, dan lain-lain. Dave 

mengemukakan lima jenjang tujuan belajar pada ranah psikomotor, yaitu: 

meniru, menerapkan, memantapkan, merangkai, dan naturalisasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara 

keseluruhan untuk memeroleh suatu bentuk perilaku yang relatif menetap sebagai 

hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pada penelitian ini, peneliti membatasi pada aspek kognitif. Ranah 

kognitif tersebut berupa pemahaman siswa dalam pembelajaran PKn. Indikator 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah: (1) menjelaskan pengertian keputusan 
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bersama; (2) mengklasifikasi bentuk-bentuk keputusan bersama; (3) 

mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan; 

(4) menjelaskan pengertian musyawarah dan votting; (5) mengidentifikasi prinsip-

prinsip musyawarah; (6) menemukan contoh permasalahan yang dapat 

diselesaikan dengan musyawarah; (7) menyebutkan manfaat keputusan bersama; 

(8) Menganalisis sikap terhadap keputusan bersama, dan (9) menyebutkan 

hambatan dalam mematuhi keputusan bersama; (10) menyebutkan akibat yang 

timbul bila tidak mematuhi keputusan bersama. Hasil belajar dalam penelitian ini 

didapat melalui pretest dan posttest. 

2.1.5.2 Penilaian Hasil Belajar 

Sudjana (2009:3) menjelaskan penilaian adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian 

hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang 

dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sedangkan Siregar dan Nara (2014:141) 

menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, 

baik yang menggunakan instrumen tes atau non tes. Penilaian adalah penerapan 

berbagai cara dan penggunaan alat penilaian untuk memeroleh informasi tentang 

sejauh mana ketercapaian kompetensi atau hasil belajar siswa (Poerwanti, 

2008:1.9). 

Tujuan penilaian hasil belajar menurut Hamdani (2011:302) terdiri dari 

tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah: (1) menilai pencapaian 

kompetensi siswa; (2) memperbaiki proses pembelajaran; (3) sebagai bahan 
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penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 

(1) mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa; (2) mendiagnosis kesulitan 

belajar; (3) memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar; (4) 

menentukan kenaikan kelas; (5) memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal 

dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. 

Sudjana (2008:112) juga menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar dapat 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (1) tahap jangka pendek yaitu penilaian yang 

dilaksanakan guru pada akhir proses belajar-mengajar yang disebut sebagai 

penilaian formatif; (2) tahap jangka panjang yaitu penilaian yang dilaksanakan 

setelah proses belajar-mengajar berlangsung beberapa kali atau setelah menempuh 

periode tertentu yang disebut sebagai penilaian sumatif. 

Hasil belajar siswa dapat diukur dengan melakukan penilaian dengan 

teknik tes dan nontes. Poerwanti (2008:1.34) menjelaskan teknik tes adalah 

seperangkat tugas yang harus dikerjakan kemudian ditarik kesimpulan tentang 

aspek tertentu pada orang tersebut. Sedangkan teknik nontes dapat digunakan 

sebagai pelengkap dan pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan 

penentuan kualitas hasil belajar. 

Sudjana (2009:37) menjelaskan bahwa jenis tes yang dapat digunakan 

yaitu: (1) tes uraian yang terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian 

berstruktur; (2) tes objektif yang terdiri dari bentuk jawaban singkat, benar-salah, 

menjodohkan, dan pilihan ganda. Sedangkan jenis nontes yang dapat digunakan 

yaitu: (1) wawancara dan kuesioner; (2) skala; (3) observasi; (4) studi kasus; (5) 

sosiometri. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penilaian tes objektif 

berbentuk pilihan ganda. Teknik penilaian ini digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif. Sementara itu, untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran PKn dengan menerapkan model 

pembelajaran course review horay, peneliti menggunakan teknik non tes dengan 

teknik observasi atau pengamatan. 

2.1.6 Metode Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi 

2.1.6.1 Pengertian Metode Ceramah 

Suryosubroto (2009:155) menjelaskan bahwa ceramah sebagai metode 

mengajar adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap 

kelasnya. Selama berlangsungnya ceramah, guru dapat menggunakan alat bantu 

seperti gambar bagan agar menjadi lebih jelas. 

Menurut Djamarah dan Zain (2014:97), metode ceramah dikatakan sebagai 

metode tradisional karena sejak dulu digunakan sebagai alat komunikasi antara 

guru dengan siswa sehingga menuntut keaktifan guru dari pada siswa, namun 

metode ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode ini merupakan cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan 

penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Sependapat dengan Djamarah 

dan Zain, Hamdayama (2014:168) menyatakan bahwa metode ceramah digunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan siswa dalam interaksi edukatif. 

Bentuk penyampaiannya juga sederhana, mulai dari pemberian informasi, 

klarifikasi, ilustrasi dan menyimpulkan. 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa metode 

ceramah merupakan cara penyampaian materi pelajaran dengan penjelasan lisan 

oleh guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ceramah 

sering digunakan guru sebagai alat komunikasi antara guru dengan siswa untuk 

memudahkan penyampaian materi pelajaran. Pembelajaran yang didominasi 

dengan metode ceramah cenderung berpusat pada guru, sehingga siswa sedikit 

berperan dan cenderung pasif dalam kegiatan  pembelajaran. Oleh karena itu perlu 

adanya variasi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya memvariasikan metode 

ceramah dengan metode pembelajaran yang lain seperti tanya jawab dan diskusi 

kelompok. 

2.1.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Ceramah 

Kelebihan dan kekurangan metode ceramah disampaikan oleh Djamarah 

dan Zain (2014:97-98). Kelebihan metode ceramah antara lain: 

1) guru mudah menguasai kelas; 

2) mudah mengorganisasikan tempat duduk/ kelas; 

3) dapat diikuti oleh siswa berjumlah besar; 

4) mudah mempersiapkan dan melaksanakannya; 

5) guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

Sedangkan kekurangan metode ceramah yaitu: 

1) mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata); 

2) siswa yang lebih tanggap dari sisi visual akan rugi, sedangkan siswa yang 

lebih tanggap secara auditif lebih mudah menangkap materi; 

3) bila digunakan terlalu lama akan membosankan; 
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4) sulit mengontrol sejauh mana pemahaman siswa; 

5) mengakibatkan siswa pasif. 

Kelebihan dan kekurangan metode ceramah juga disampaikan oleh 

Hamdayama (2014:169). Kelebihan metode ceramah yaitu: (1) guru mudah 

menguasai kelas karena guru dalam penyampaian informasi dan materi dilakukan 

dengan tatap muka secara langsung; (2) ekonomis waktu dan biaya karena diatur 

oleh guru secara langsung; (3) mudh dilaksanakan; (4) dapat diiuti peserta didik 

dalam jumlah besar; dan (5) guru mudah menerangkan materi berjumlah besar. 

Sedangkan kekurangan metode ceramah yaitu: (1) kegiatan pengaaran menjadi 

verbalisme; (2) anak didik yang lebih tanggap dari sisi visual akan rugi dan yang 

lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya; (3) bila terlalu lama 

membosankan; (4) sukar mengontrol sejauh mana perolehan siswa; dan (5) 

menyebabkan anak menjadi pasif. 

Metode ceramah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. 

Penggunaan metode ceramah memudahkan guru untuk menyampaikan materi 

yang banyak kepada peserta didik dalam jumlah besar, guru mudah menguasai 

kelas, dan dapat melatih kemampuan peserta didik dalam mendengarkan. Namun 

metode ceramah dapat mengakibatkan siswa pasif karena hanya terjadi 

komunikasi satu arah, guru sulit mengontrol sejauh mana pemahaman siswa, dan 

jika digunakan terlalu lama akan membosankan. Guru perlu mengontrol 

pengertian siswa dengan diberi tugas atau pertanyaan-pertanyaan, dan menambah 

keterangan kata-kata untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Penggunaan 

metode ceramah akan menjadi lebih baik apabila dipadukan dengan metode 
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pembelajaran yang lain yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

2.1.6.3 Langkah-langkah Metode Ceramah 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode ceramah menurut 

Suryosubroto (2009:165-166) adalah: 

1) guru melakukan persiapan sebelum pelajaran dimulai; 

2) guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai apersepsi; 

3) guru berceramah mengenai bahan pokok, siswa hanya mendengarkan dengan 

baik. 

4) Mengontrol pemahaman siswa dengan pertanyaan-pertanyaan dan tugas. 

5) Mencatat ikhtisar pelajaran. 

2.1.6.4 Pengertian Metode Tanya Jawab 

Djamarah dan Zain (2014:94) menjelaskan bahwa metode tanya jawab 

merupakan bentuk pertanyaan yang harus dijawab, baik dari guru kepada siswa 

atau sebaliknya. Metode tanya jawab merupakan metode yang banyak digunakan 

dalam proses pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun 

sekolah. Sutikno (2014:41) juga menjelaskan bahwa metode tanya jawab 

merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, 

terutama dari guru kepada peserta didik atau sebaliknya. Metode ini dimaksudkan 

untuk merangsang berpikir dan membimbing siswa dalam mencapai kebenaran. 

Sementara itu, Sudjana (2008:78) menjelaskan bahwa metode tanya jawab 

merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog 
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antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab atau sebaliknya 

sehingga dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara 

langsung antara guru dan siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode tanya 

jawab merupakan cara penyampaian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab, baik dari guru kepada siswa maupun sebaliknya. Metode 

tanya jawab memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dengan 

siswa sehingga terjadi hubungan timbal balik akibat pertanyaan yang muncul dari 

guru atau siswa. 

2.1.6.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Tanya Jawab 

Djamarah dan Zain (2014:95) menjelaskan bahwa metode tanya jawab 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode tanya jawab yaitu: 

1) pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian; 

2) merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya 

ingat; 

3) mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan 

mengemukakan pendapat. 

Sedangkan kekurangan metode tanya jawab yaitu: 

1) siswa merasa takut apabila guru kurang mendorong keberanian siswa; 

2) tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dan mudah dipahami siswa; 

3) waktu sering terbuang banyak; 

4) dalam jumlah siswa yang banyak , tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada siswa. 
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Kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab juga disampaikan oleh 

Aqib (2015:106). Kelebihan metode tanya jawab: (1) dapat memeroleh sambutan 

yang lebih aktif jika dibandingkan dengan metode ceramah; (2) memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat sehingga tampak mana 

yang belum jelas atau belum mengerti; dan (3) mengetahui perbedaan pendapat 

yang ada yang dapat dibawa kearah diskusi. Sedangkan kelemahan metode tanya 

jawab yaitu dapat menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan jika siswa 

dalam menjawab atau mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan masalah 

baru dan menyimpang dari pokok persoalan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode tanya 

jawab dapat menarik perhatian siswa, memunculkan rasa percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif. Namun, apabila guru kurang 

dapat mendorong siswa untuk berani, akan membuat siswa takut, selain itu dapat 

menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan, dan diperlukan keterampilan 

bertanya dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

2.1.6.6 Langkah-langkah Metode Tanya Jawab 

Sintak pelaksanaan metode tanya jawab dalam pembelajaran menurut 

Rianto (2006:54) terdiri dari tiga tahap, yaitu. 

1) Tahap Persiapan 

a) Menetapkan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b) Menetapkan materi pokok pertanyaan. 

c) Merumuskan pertanyaan sesuai materi. 
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d) Mengidentifikasi kemungkinan pertanyaan dari siswa. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Menginformasikan kompetensi dasar materi yang akan dibahas. 

b) Mengajukan pertanyaan secara klasikal. 

3) Tahap Akhir 

a) Membuat kesimpulan. 

b) Bila perlu ajukan pertanyaan ulang tentang inti materi sebagai penguatan 

dan balikan bagi siswa. 

2.1.6.7 Pengertian Metode Diskusi 

Djamarah dan Zain (2014:87) menyatakan bahwa metode diskusi adalah 

cara penyajian pelajaran, dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa 

berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama. Di dalam diskusi ini terlibat interaksi antara dua atau lebih 

individu, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah 

sehingga tarjadinya keaktifan dalam proses pembelajaran. Sedangkan, 

Hamdayama (2014:131) juga menjelaskan bahwa metode diskusi merupakan 

kegiatan tukar menukar informasi, pendapat, dan unsur pengalaman secara teratur 

dengan tujuan memeroleh pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti. 

Suryosubroto (2009:167) menjelaskan bahwa metode diskusi adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada kelompok 

siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, 

membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan masalah. 
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Beberapa peran guru dalam diskusi menurut Suryosubroto (2009:170) 

adalah: 

1) Guru sebagai ahli 

Dalam diskusi dimana siswa belajar memecahkan masalah, guru berperan 

sebagai ahli yang mengetahui lebih banyak mengenai berbagai hal dari pada 

siswa. Guru dapat memeberi tahu, menjawab pertanyaan atau mengkaji segala 

sesuatu yang sedang didiskusikan oleh siswa. 

2) Guru sebagai pengawas 

Guru bertindak aebagai pengawas dan penilai didalam diskusi yaitu dengan 

menentukan tujuan dan prosedur untuk mencapainya. 

3) Guru sebagai penghubung kemasyarakatan 

Guru dapat memperjelas dan menunjukkan jalan pemecahan masalah sesuai 

dengan kriteria yang ada dan hidup dalam masyarakat. 

4) Guru sebgai pendorong/ facilitator 

Guru peru mendorong setiap anggota kelompok untuk menciptakan dan 

mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode diskusi merupakan cara penyampaian pembelajaran dimana sekelompok 

siswa dihadapkan pada suatu masalah untuk digali dan dibahas secara bersama. 

Metode diskusi dapat digunakan sebagai pengumpulan pendapat, informasi dan 

membuat simpulan sebagai alternatif pemecahan masalah guna memeroleh 

pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti. Semakin banyak siswa terlibat dan 

menyumbangkan pikirannya, semakin banyak pula yang dapat mereka pelajari. 
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Peranan guru dalam diskusi sebagai ahli, pengawas, penghubung kemasyarakatan 

dan sebagai pendorong. 

2.1.6.8 Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi 

Djamarah dan Zain (2014:88) menyatakan bahwa metode diskusi memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode diskusi antara lain: 

1) merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan prakasa, dan 

terobosan baru dalam pemecahan masalah; 

2) mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain; 

3) memperluas wawasan; 

4) membina musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan suatu masalah 

Sedangkan kekurangan metode diskusi antara lain: 

1) memerlukan waktu yang panjang; 

2) tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar; 

3) peserta mendapat informasi yang terbatas; 

4) mungkin dikuasai oleh orang yang ingin menonjolkan diri. 

Menurut Hamdayama (2014:134), metode diskusi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan metode diskusi yaitu: (1) menyadarkan siswa bahwa 

masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jawaban; (2) menyadarkan siswa 

bahwa dengan diskusi saling mengemukakan pendapat secara konstruktif dapat 

diperoleh keputusan yang lebih baik; (3) membiasakan siswa mendengarkan 

pendapat orang lain; dan (4) membiasakan siswa berpikir kritis. Sedangkan 

kelemahan metode diskusi yaitu: (1) tidak dapat dipakai pada kelompok besar; (2) 

dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara; (3) mendapat informasi 



43 
 

 

yang terbatas; (4) apabila tidak memahami konsep dasar permasalahan maka 

diskusi tidak efektif; dan (5) memakan banyak waktu. 

Kelebihan dan kekurangan metode diskusi juga disampaikan oleh 

Suryosubroto (2009:172-173). Kelebihan metode diskusi antara lain: (1) 

melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar; (2) setiap siswa 

dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajaran; (3) 

menumbuhkan dan mengembangkan cara berfikir dan sikap ilmiah; (4) dapat 

memeroleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri; (5) menunjang usaha 

pengembangan sikap sosial dan demokratis kepada siswa. Sedangkan kekurangan 

metode diskusi yaitu: (1) hasilnya bergantung pada kepemimpinan siswa dan 

partisipasi anggotanya; (2) didominasi oleh beberapa siswa saja yang menonjol; 

(3) memerlukan waktu yang banyak; (4) tidak semua topik dapat dijadikan pokok 

diskusi; (5) memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah 

dipelajari sebelumnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, kelebihan dari metode 

diskusi dapat merangsang kreativitas anak dalam pemecahan masalah, 

mengembangkan sikap sosial dan demokratis, mengembangkan cara berfikir 

secara ilmiah,  melibatkan semua siswa secara langsung, dan dapat memperluas 

wawasan. Namun, metode diskusi ini memerlukan banyak waktu, didominasi oleh 

beberapa siswa saja yang menonjol, hasilnya bergantung pada kepemimpinan 

siswa dan partisipasi anggotanya.  

2.1.6.9 Langkah-langkah Metode Diskusi 
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Langkah-langkah penggunaan metode diskusi menurut Suryosubroto 

(2009:169-170) sebagai berikut: 

1) Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan mengenai cara-cara pemecahannya. 

2) Siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi 

3) Siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing sedangkan guru 

brkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya 

4) Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya kemudian ditanggapi oleh semua 

siswa 

5) Siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi 

dari tiap kelompok. 

Hamdayama (2014:135) menjelaskan langkah-langkah metode diskusi 

sebagai berikut. 

1) Langkah persiapan 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

b. Menentukan jenis diskusi 

c. Menetapkan masalah yang akan dibahas 

d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan diskusi 

2) Pelaksanaan diskusi 

a. Memeriksa segala persiapan 

b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi 

c. Melaksanakan diskusi 
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d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk 

mengeluarkan pendapat 

e. Mengendalikan pembicaraan pada pokok permasalahan 

3) Menutup diskusi 

a. Membuat pokok pembahasan sebagai simpulan 

b. Merevieu jalannya diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan 

selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah metode diskusi, yaitu: (1) guru mengemukakan masalah yang akan 

didiskusikan; (2)  membentuk kelompok diskusi; (3) melaksanakan diskusi; (4) 

tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan memberikan kesempatan 

yang sama kepada peserta didik untuk berpendapat; dan (5) membuat pokok 

pembahasan sebagai simpulan. 

2.1.7 Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.7.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2014:23) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku, film, komputer dan kurikulum.  

Sedangkan Rusman (2014:133) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk mecapai tujuan pendidikannya. 
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Winarno (2014:75) menjelaskan bahwa model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru. Sementara itu, Shoimin (2014:24) 

menjelaskan bahwa banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh 

guru yang pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

memahami dan menguasai suatu pengetahuan atau pelajaran tertentu. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan 

para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan 

perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut (Shoimin, 2014:24). 

Kardi dan Nur (dalam Shoimin, 2014:24) model pengajaran mempunyai 

empat ciri, yaitu. 

1) Rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajr (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sedangkan Rusman (2014:136) mengemukakan ciri-ciri model 

pembelajaran yaitu: (1) berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para 

ahli; (2) mempunyai tujuan pendidikan; (3) memiliki bagian-bagian model, seperti 

langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial dan 

sistem pendukung; (4) dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan 
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pembelajaran; (5) memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran; 

(6) membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang 

dipilih. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang digunakan 

sebagai pedoman oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami suatu 

pelajaran. Selain itu, model pembelajaran dijadikan pedoman untuk perbaikan 

kegiatan pembelajaran dan memiliki dampak sebagai akibat dari penerapan model 

pembelajaran yang digunakan. 

2.1.7.2 Pengertian Model Pembelajaran Koperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu model 

pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda (Shoimin, 2014:45). Suprijono (2012:54) 

menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin atau 

diarahkan oleh guru. Sedangkan Slavin (dalam Rusman, 2014:201) menjelaskan 

bahwa pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan 

positif dalam kelompok. 

Rusman (2014:202) mengungkapkan bahwa, pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 
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heterogen. Sedangkan Hamdani (2011:30) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif  merupakan rangkaian kegiatan belajar siswa dalam 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) menekankan aktivitas siswa dalm 

berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui pembentukan 

kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda, sehingga siswa bisa 

aktif dan bekerjasama saling membantu dalam menyelesaikan masalah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.7.3 Ciri-Ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011:31) adalah: (1) 

setiap anggota memiliki peran; (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara 

siswa; (3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan 

juga teman-teman sekelompoknya; (4) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan inter personal kelompok; (5) guru hanya berinteraksi 

dengan kelompok saat diperlukan. Sedangkan Rusman (2014:207) menjelaskan 

ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu: (1) pembelajaran secara tim; (2) 

didasarkan pada manajemen kooperatif; (3) kemauan untuk bekerja sama; dan (4) 

keterampilan bekerja sama. 

Hamdayama (2014:64-65) menjelaskan terdapat empat prinsip dasar 

pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) prinsip ketergantungan positif, artinya 

memerlukan kerja sama yang baik dari masing-masing anggota kelompok dalam 
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menyelesaikan tugasnya; (2) tanggung jawab perseorangan, karena keberhasilan 

kelompok tergantung pada setiap anggota; (3) interaksi tatap muka, untuk saling 

memberikan infromasi dan saling membelajarkan; dan (4) partisipasi dan 

komunikasi, sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat kelak. 

Hasil penelitian yang dilakukan Slavin (dalam Rusman, 2014:205), 

dinyatakan bahwa: (1) penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa dan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan 

menghargai pendapat orang lain; (2) pembelajaran kooperatif dapat memenuhi 

kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. 

Suprijono (2012:58) menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan: (1) 

memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, 

nilai, konsep, dan bagaimana hidup dengan sesame; (2) pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan diakui oleh orang yang berkompeten menilai. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa ciri 

pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara kelompok, terjadi interaksi 

langsung antar siswa, sehingga memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan keterampilan inter personal 

kelompok, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan 

dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahan masalah 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan hubungan sosial. Prinsip 
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dasar pembelajaran kooperatif yaitu prinsip ketergantungan positif, tanggung 

jawab perseorangan, interaksi tatap muka, partisipasi dan komunikasi.  

2.1.7.4 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase 

(Suprijono, 2012:65), yaitu: 

1) Fase 1: Present goals and set (menyampaikan tujuan dan mempesiapkan 

peserta didik). 

2) Fase 2: Present information (menyajikan informasi). 

3) Fase 3: Organize student into learning teams (mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar). 

4) Fase 4: Assist team work and study (membantu kerja tim dan belajar). 

5) Fase 5: Test on the materials (mengevaluasi). 

6) Fase 6: Provide recognition (memberikan pengakuan atau penghargaan). 

Hamdani (2011:34) menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif, yaitu. 

1) Fase 1: menyampaian tujuan dan memotivasi siswa. 

2) Fase 2: menyajikan informasi. 

3) Fase 3: mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

4) Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

5) Fase 5: evaluasi. 

6) Fase 6: memberikan penghargaan. 

Sedangkan Rusman (2014:212) menyatakan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif terdiri dari empat tahap, yaitu. 
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1) Penjelasan materi, merupakan tahapan penyampaian pokok materi pelajaran 

sebelum siswa belajar dalam kelompok dengan tujuan siswa dapat memahami 

pokok materi pelajaran. 

2) Belajar kelompok, pada tahap ini siswa bekerja dalam kelompok yang telah 

dibentuk sebelumnya. 

3) Penilaian, dilakukan melalui tes atau kuis, baik secara individu atau kelompok. 

4) Pengakuan tim, penetapan tim yang paling berprestasi diberikan penghargaan 

atau hadiah, sehingga dapat memotivasi untuk terus berprestasi lebih baik lagi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan langkah-langkah 

pembelajaran koopertif dimulai dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

dilanjutkan dengan menyajikan informasi. Langkah selanjutnya yaitu 

pembentukan kelompok dengan bimbingan guru, evaluasi, dan pemberian 

penghargaan. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model Course 

Review Horay. 

2.1.8 Model Pembelajaran Course Review Horay 

2.1.8.1 Pengertian Model Pembelajaran Course Review Horay 

Pembelajaran course review horay merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara pengelompokan 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, siswa yang mendapat tanda 

benar langsung berteriak horay atau yel-yel lainnya (Shoimin, 2014:54). 
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Menurut Huda (2014:229) model course review horay merupakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab dengan benar 

diwajibkan berteriak ‘horee!!’ Atau yel-yel lainnya yang disukai. Model ini 

membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok. 

Sependapat dengan Huda dan Shoimin, Kurniasih & Sani (2016:81) menjelaskan 

bahwa model pembelajaran course review horay merupakan suatu model 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana 

jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak yang dilengkapi nomor dan untuk 

siswa atau kelompok yang menjawab benar terlebih dahulu langsung berteriak 

“horay” atau yel-yel kelompoknya. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan karena setiap kelompok siswa 

yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak “horee” atau yel-yel lainnya. 

Model pembelajaran course review horay merupakan suatu pengujian terhadap 

pemahaman siswa dalam menjawab soal melalui diskusi kelompok menggunakan 

permainan kotak yang diisi nomor untuk menuliskan jawabannya. Kelompok 

siswa yang menjawab benar langsung berteriak “horee” atau yel-yel lainnya. 

2.1.8.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Course Review Horay 

Sintak atau langkah-langkah model course review horay menurut Huda 

(2014:230) adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 
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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. 

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!!’. 

Sementara itu langkah-langkah model pembelajaran course review horay 

menurut Suprijono (2012:129) yaitu: (1) guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai; (2) guru mendemonstrasikan/menyajikan materi; (3) memberikan 

kesempatan siswa tanya jawab; (4) untuk menguji pemahaman, siswa diminta 

membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera masing-masing siswa; (5) guru membaca soal secara acak dan siswa 

menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 
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didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar () dan salah diisi tanda silang (x); (6) 

siswa yang sudah mendapat tanda  vertical atau horizontal, atau diagonal harus 

berteriak hore atau yel-yel lainnya; (7) nilai siswa dihitung dari jawaban benar 

jumlah hore yang diperoleh; (8) penutup. 

Berdasarkan uraian tersebut, langkah-langkah penerapan model course 

review horay dalam pembelajaran adalah penyampaian kompetensi yang ingin 

dicapai, mendemonstrasikan materi melalui tanya jawab, pembuatan kotak yang 

diisi dengan nomor, penulisan jawaban dikotak, bagi jawaban benar diberi tanda 

benar () dan salah diisi tanda silang (x), bagi yang dapat menjawab dengan 

benar diwajibkan berteriak ‘horee!!’ atau yel-yel lainnya, pemberian penghargaan, 

dan penutup. 

2.1.8.3 Kelebihan Model Pembelajaran Course Review Horay 

Menurut Huda (2014:231), model pembelajaran course review horay 

memiliki 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 kerja sama antar siswa yang semakin terlatih. 

Kelebihan model pembelajaran course review horay menurut Shoimin 

(2014:55) yaitu: 
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1) menarik sehingga mendorong siswa terlibat di dalamnya; 

2) tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak 

menegangkan; 

3) siswa lebih semangat belajar; 

4) melatih kerja sama. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran yang 

menyenangkan. Model pembelajaran course review horay dapat menumbuhkan 

minat belajar siswa karena strukturnya yang menarik sehingga mendorong siswa 

untuk dapat terjun di dalamnya. Meningkatkan semangat belajar siswa, karena 

pembelajaran berlangsung menyenangkan. Membantu pemahaman siswa melalui 

diskusi kelompok, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 

dengan penerapan model pembelajaran course review horay dapat melatih skill 

kerjasama antar siswa dalam kelompok. 

2.1.8.4 Kekurangan Model Pembelajaran Course Review Horay 

Model course review horay selain mempunyai kelebihan juga mempunyai 

kekurangan, seperti yang diungkapkan Huda (2014:231) bahwa kekurangan model 

course review horay yaitu:  

1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif; 

2) adanya peluang untuk curang; 

3) berisiko mengganggu suasana belajar kelas lain. 

Berdasarkan kekurangan model pembelajaran course review horay dapat 

diatasi oleh guru dengan cara, di awal pertemuan, guru perlu menyampaikan 
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dengan tegas mengenai aturan dalam mengucapkan yel-yel horay yaitu tidak 

boleh sampai menimbulkan suasana yang tidak kondusif, apabila melanggar maka 

guru akan mengurangi perolehan skor yang diperoleh kelompok. Diakhir 

pembelajaran, guru memberikan evaluasi untuk masing-masing siswa sehingga 

dapat diketahui tingkat pemahaman materi dari masing-masing siswa. Selain itu, 

guru perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban kelompok dari 

masing-masing kotak jawaban kelompok yang telah disediakan dan apabila terjadi 

kecurangan, maka perlu diberikan sanksi berupa pengurangan skor terhadap nilai 

yang telah diperoleh, sehingga siswa tidak akan berani untuk mengulangi 

kecurangannya lagi. 

2.1.9 Hakikat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.9.1 Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Badan Standar Nasional Pendidikan menjelaskan 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 Undang-Undang Dasar 

1945 (BSNP, 2006:108). 

Susanto (2015:225), menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

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, kemajemukan 
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bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaran gender, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum, serta ikut berperan dalam percaturan global. 

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membina dan mengembangkan 

anak didik agar menjadi warga negara yang baik, yaitu mengetahui, menyadari, 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, (Winataputra dalam 

Susanto, 2013:226). Sementara itu pendidikan kewarganegaraan menurut Winarno 

(2014:15) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu 

mata pelajaran yang wajib terdapat dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Pembelajaran PKn di SD dimaksudkan sebagai suatu proses belajar 

mengajar untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik dan membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang 

berlandaskan Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat 

(Susanto, 2013:227). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara sebagai penerus bangsa yang memahami mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan 

kewarganegaraan diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik 

secara aktif untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan, serta memiliki 
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rasa kebangsaan dan cinta tanah air karena berkaitan langsung dengan kehidupan 

masyarakat sebagai warga negara. Pembelajaran PKn di SD disesuaikan dengan 

karakteristik siswa SD yang dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar 

untuk pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, UUD, dan 

norma-norma yang berlaku dimsyarakat. 

2.1.9.2 Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 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 percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Susanto (2015:234) menjelaskan tujuan PKn di sekolah dasar adalah untuk 

menjadikan warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. 

Dengan demikian, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil, cerdas, 

dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

kewarganegaraan di SD adalah agar peseta didik dapat memahami dan 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter serta mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif 

sehingga peserta didik dapat menguasai dan memahami berbagai persoalan dalam 

kehidupannya. 

2.1.9.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar 

dalam Badan Standar Pendidikan Nasional meliputi beberapa aspek, yaitu. 

1) Persatuan dan kesatuan, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap NKRI, 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, sistim 

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, 

penghomatan dan perlindungan HAM. 

4) Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 
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pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara. 

5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

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

dasar negara dengan konstitusi. 

6) Kekuasaan dan politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan system 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka. 

8) Globalisasi meliputi: globalisasi lingkungannya, politik luar negeri Indonesia 

di era globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi. 

2.1.9.4 Materi Keputusan Bersama 

Materi keputusan bersama merupakan materi yang diajarkan pada 

pembelajaran PKn di kelas V semester II. Sebagaimana di sebutkan dalam Badan 

Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Isi (2006:113), bahwa materi 

keputusan bersama dicantumkan dalam Standar Kompetensi (SK) yang berbunyi 

“Menghargai keputusan bersama”. Kompetensi Dasar pada materi ini terdiri dari: 

4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama, dan 4.2 mematuhi keputusan 
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bersama. Berdasarkan SK dan KD tersebut, materi keputusan bersama dapat 

dikembangkan menjadi beberapa indikator, yaitu. 

4.1.1 Menjelaskan pengertian keputusan bersama. 

4.1.2 Mengklasifikasi bentuk-bentuk keputusan bersama. 

4.1.3 Mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan. 

4.1.4 Menjelaskan pengertian musyawarah dan votting. 

4.1.5 Mengidentifikasi prinsip-prinsip musyawarah. 

4.2.1 Menemukan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan 

musyawarah 

4.2.2 Menyimpulkan manfaat keputusan bersama. 

4.2.3 Menganalisis sikap terhadap keputusan bersama. 

4.2.4 Menyebutkan hambatan dalam mematuhi keputusan bersama 

4.2.5 Menyebutkan akibat yang timbul bila tidak mematuhi keputusan bersama 

Pembahasan yang dicantumkan pada pembelajaran PKn kelas V semester 

II materi keputusan bersama sebagai berikut. 

1) Pengertian Keputusan Bersama 

Darmono (2008:95) menjelaskan bahwa keputusan adalah segala putusan 

yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran dan penelitian yang 

matang. Menurut Sulhan (2008:101) keputusan merupakan pilihan yang diambil 

oleh seseorang.  

Keputusan dibagi menjadi 2 macam, yaitu keputusan pribadi dan 

keputusan bersama. Darmono (2008:95) menjelaskan keputusan pribadi yaitu 
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keputusan yang sifatnya pribadi dan hanya kepentingan diri sendiri. Menurut 

Sulhan (2008:101) keputusan pribadi adalah keputusan yang dilakukan 

perorangan. Jadi keputusan pribadi adalah keputusan yang yang dilakukan 

individu itu sendiri. Sedangkan keputusan bersama adalah keputusan yang 

melibatkan semua orang yang berkepentingan (Widihastuti, 2008:79). Menurut 

Darmono (2008:95) menjelaskan bahwa keputusan bersama adalah keputusan 

yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi keputusan 

bersama adalah keputusan yang dilakukan secara bersama. 

2) Bentuk-bentuk Keputusan Bersama 

Darmono (2008:97) menjelaskan secara umum keputusan bersama terbagi 

dalam dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis (lisan). 

a. Keputusan Bentuk Tertulis 

Darmono (2008:97) menjelaskan 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 diantaranya: (a) undang-undang dasar 

1945; (b) undang-undang; (c) peraturan pemerintah dan (d) peraturan daerah. 

b. Keputusan Bentuk Lisan 

Keputusan lisan merupakan keputusan yang diucapkan secara lisan 

berwujud kata-kata dan biasanya tidak dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

dokumen (Darmono, 2008:97). Contoh keputusan lisan diantaranya: (a) keputusan 

kepala desa dalam hal pembagian pengairan sawah dan (b) keputusan bapak 

RT/RW tentang jadwal ronda malam. 



63 
 

 

3) Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengambilan Keputusan Bersama 

Sulhan (2008:102) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan agar 

keputusan bersama membuahkan hasil tanpa meninggalkan masalah sebagai 

berikut. 

a. Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. 

b. Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil 

keputusan. 

c. Kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi. 

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

e. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. 

f. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang 

terbaik. 

g. Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

4) Pengertian Musyawarah dan Votting 

Sulhan (2008:206) menjelaskan bahwa ada dua bentuk keputusan bersama 

yang dilakukan dalam bermusyawarah. Bentuk pertama adalah musyawarah 

mufakat dan yang kedua adalah pengembilan suara (votting). Musyawarah 

mufakat adalah berunding untuk menghasilkan keputusan yang disetujui bersama, 

sedangkan voting adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara 

dengan berdasar pada suara yang terbanyak. 

Sementara itu menurut Widihastuti (2008:81) musyawarah untuk mufakat 

adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan 
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kebersamaan, sedangkan votting merupakan cara kedua jika cara musyawarah 

untuk mufakat gagal dilakukan. 

Pengambilan suara berdasarkan votting dibagi menjadi dua macam, yaitu 

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

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

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

menuliskan nama atau pilihannya dikertas 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 jumlah yang hadir.  

5) Prinsip-Prinsip Musyawarah 

Darmono (2008:100) menjelaskan bahwa 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 dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

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

nilai kebenaran dan keadilan. 
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f. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan rasa 

tanggungjawab. 

6) Permasalahan yang Dapat Diselesaikan dengan Musyawarah 

Darmono (2008:100) menjelaskan bahwa kemauan untuk menggunakan 

musyawarah dalam menyelesaikan masalah harus menjadi kebiasaan setiap warga 

negara Indonesia di berbagai lingkungan kehidupan, yaitu: 

a. Musyawarah di lingkungan keluarga, misalnya: (1) menentukan tempat 

rekreasi keluarga; (2) pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota 

keluarga; (3) menentukan aturan-aturan dalam keluarga. 

b. Musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya: (1) memilih pengurus OSIS; 

(2) menentukan program kegiatan OSIS; (3) pemilihan ketua kelas; (4) 

menentukan tempat tujuan wisata. 

c. Musyawarah dilingkungan masyarakat, misalnya: (1) pelaksanaan acara 17 

agustus-an; (2) membangun jalan; (3) rembug desa; (4) pembagian jadwal 

ronda/siskamling; (5) memilih pengurus/LPMDD. 

d. Musyawarah di lingkungan kenegaraan, misalnya: (1) rapat-rapat 

DPR/komisi; (2) membuat suatu undang-undang. 

7) Manfaat Keputusan Bersama dalam Menyelesaikan Masalah 

Dengan musyawarah suatu persoalan akan mudah terpecahkan, sehingga 

dicapai suatu keputusan atau kata sepakat. Darmono (2008:103) menjelaskan 

manfaat yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara musyawarah yaitu: (a) 

masalah dapat cepat terpecahkan; (b) keputusan yang diambil memiliki nilai 
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keadilan; (c) hasil keputusan menguntungkan semua pihak; (d) dapat menyatukan 

pendapat yang saling berbeda; (e) adanya kebersamaan. 

Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaan mempunyai 

beberapa manfaat, antara lain : 

a. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. 

b. Terciptanya keadilan antar anggota. 

c. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung 

jawab. 

8) Sikap terhadap Keputusan Bersama 

Rikayani (2009:79-80) menjelaskan beberapa sikap dalam mematuhi 

keputusan bersama, yaitu: 

a. bersikap menghargai; karena proses untuk menghasilkan keputusan bersama 

melalui waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak;  

b. bersikap taat, artinya segala keputusan bersama harus dipatuhi dengan baik 

apapun konsekuensinya;  

c. bersikap  bijaksana, terkadang hasil keputusan bersama kurang disukai dan 

dipahami, maka dibutuhkan sikap bijaksana untuk mematuhi keputusan 

bersama; 

d. bersikap tenggang rasa, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam 

melaksanakan hasil keputusan bersama. 

Widihastuti (2008:87) juga menjelaskan bahwa dengan menerima dan 

menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila sila keempat yang 

berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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permusyawaratan/perwakilan”. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila yang 

harus diamalkan (Widihastuti, 2008:87). 

a. Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang 

sama. 

b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah. 

f. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh 

tanggungjawab. 

g. Musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas  kepentingan pribadi 

dan golongan. 

h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 

i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

j. Keputusan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 

k. Keputusan tersebut mencakup nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

l. Keputusan bersama mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan 

bersama. 

m. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk 

melaksanakan musyawarah. 
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9) Hambatan dalam Mematuhi Keputusan Bersama 

Seperti halnya usaha dan kegiatan lainnya, upaya mematuhi keputusan 

bersama pun memiliki hambatan atau kendala. Hambatan dalam upaya mematuhi 

keputusan bersama menurut Darmono (2008: 108) adalah: 

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

itu sendiri, seperti: (1) tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta; 

(2) peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri; (3) peserta musyawarah 

mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa menghiraukan kepentingan 

bersama; (4) peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap 

pernbahasan masalah; (5) peserta musyawarah yang tidak mau menerima 

kritik dan saran dari orang lain. 

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

musyawarah, seperti: (1) menghasut dan memengaruhi hasil keputusan yang 

telah diambil; (2) meniru dan mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa 

izin; (3) memengaruhi pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan. 

10) Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Bersama 

Darmono (2008: 109) menjelaskan bahwa pihak yang tidak setuju dalam 

upaya mematuhi keputusan bersama menimbulkan beberapa akibat, antara lain: 

a. merasa bersalah, 

b. dikucilkan dari kelompok, 

c. tidak percaya orang lain, 

d. sanksi atau teguran dari kelompok lainnya, 

e. pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu, 
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f. dipidana penjara atau harus mengganti kerugian, dan sebagainya. 

Materi keputusan bersama mengajarkan pada siswa mengenai pentingnya 

menghargai pendapat orang lain sehingga dapat diimplementasikan menggunakan 

model pembelajaran course review horay yang menekankan pada kerjasama siswa 

antar kelompok. 

2.1.10 Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay  

Hamalik (2008: 171-172) menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan 

melakukan aktivitas sendiri. Siswa sebaiknya belajar sambil bekerja, karena 

dengan bekerja mereka akan memeroleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-

aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna 

untuk kehidupan di masyarakat. Sedangkan Susanto (2015:53) menjelaskan 

bahwa pembelajaran efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru dalam 

mengelola kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta 

didik dapat terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. 

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi keefektifan dalam pembelajaran 

adalah penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu 

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman oleh tenaga pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas guna memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam memahami suatu pelajaran yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan 

materi yang akan disampaikan.  

Model pembelajaran course review horay merupakan salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada materi keputusan bersama. 
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Model pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan, karena 

setiap siswa yang menjawab benar diwajibkan berteriak horay atau yel-yel 

lainnya.   

Model pembelajaran course review horay merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Pembelajaran ini dalam menguji 

pemahaman konsep, siswa diminta membuat kartu/ kotak yang diisi dengan 

nomor secara acak untuk menuliskan jawabannya. Siswa yang menjawab benar 

langsung berteriak horay atau yel-yel lainnya.  

Melalui model pembelajaran course review horay, dapat membantu siswa 

untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok, menguji 

pemahaman siswa dalam menjawab soal, serta meningkatkan semangat belajar 

siswa karena pembelajaran berlangsung menyenangkan. Model pembelajaran 

course review horay dapat memunculkan, misalnya menempatkan siswa pada 

situasi musyawarah untuk mencari mufakat, melibatkan siswa dalam menjawab 

soal menggunakan kotak course review horay, menempatkan siswa pada suasana 

saling menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kelompok, menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan karena setiap siswa yang menjawab dengan 

benar diwajibkan berteriak horay. Dengan demikian, penyampaian materi menjadi 

lebih menyenangkan dan siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan pemahaman 

dan hasil belajar siswa pada materi keputusan bersama. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai penerapan model pembelajaran course review horay dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun penelitian yang relevan sebagai berikut. 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Bilesanmi-Awoderu Jumoke Bukunola dan 

Olidipe Daniel Idowu pada tahun 2012 dengan judul “Effectiveness of 

Cooperative Learning Strategies on Nigerian Junior Secondary Students’ 

Academic Achievement in Basic Science”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa siswa di dua strategi pembelajaran kooperatif (Belajar Bersama dan 

Jigsaw II) kelompok memiliki tinggi langsung dan tertunda akademik prestasi 

berarti nilai dari siswa dalam kelompok konvensional-ceramah. Pembelajaran 

kooperatif ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan prestasi akademik 

siswa dan retensi dalam ilmu dasar lebih dari konvensional. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Meidian Kusumahati pada tahun 2014 dengan 

judul “Keefektifan Model Course Review Horay terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar IPS”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keefektifan model CRH 

secara empiris diperoleh hasil positif yaitu [(81,25-54,64) – (68,55-50,16)] = 

8,22, artinya secara empiris model CRH efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. pengujian hipotesis keefektifan juga dilakukan dengan 

analisis statistik yaitu dengan menggunakan one sample t test, diperoleh nilai 

thitung sebesar 5,1311 dan ttabel sebesar 2,373, karena thitung > ttabel maka Ho 

ditolak dan Ha artinya hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar IPS peserta didik 
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kelas V antara yang menggunakan model pembelajaran Course Review Horay 

dan yang menggunakan model konvensional. Model pembelajaran Course 

Review Horay efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih baik dari pada 

kelas kontrol. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar pada 

kelas eksperimen sebesar 81,5, sedangkan kelas kontrol hanya 68,5. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusumawardani dan Isa Ansori pada 

tahun 2014 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn melalui 

Model Course Review Horay dengan Media Power Point”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

PKn dengan penerapan model pembelajaran Course Review Horay. Aktivitas 

siswa pada siklus I memeroleh rata-rata skor 2,4 dengan kategori baik, siklus 

II rata-rata skor 2,7 dengan kategori baik dan memeroleh rata-rata skor 3,1 

dengan kategori sangat baik pada siklus III. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus satu yaitu 43,5% dengan rata-rata kelas 64,4, kemudian 

meningkat pada siklus dua menjadi 66% dengan rata-rata kelas 73,7 dan 

kembali meningkat menjadi 84,6% dengan rata-rata kelas 80,07 pada siklus 

tiga. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Marteni Dewi, Desak Putu Parmiti 

dan Putu Nanci Riastini 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”. Hasil penelitiannya adalah diperoleh thitung sbesar 4,38, 
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sedangkan  ttabel dengan db=37 pada taraf signifikan 5% adalah 1,68. Hal ini 

berarti thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel ), sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa 

yang dibelajarkan melalui model pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

dan kelompok siswa yang dibelajarkan melalui model konvensional. Selain 

itu, rata-rata skor hasil belajar IPA kelompok siswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran course review horay (21,83) lebih tinggi dari pada rata-

rata skor kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional 

(15,2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

course review horay berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD 

tahun pelajaran 2013/2014 di Gugus IV Kecamatan Buleleng. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Widyanimade, Sujana dan Oka Negara pada 

tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Course Review Horay Berbantuan Media Audio Visual terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD Saraswati 2 Denpasar”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan rata-rata nilai akhir dalam pembelajaran IPA dari penggabungan 

nilai posttest dengan rubrik penilaian afektif siswa, untuk kelompok 

eksperimen melalui model pembelajaran Course Review Horay berbantuan 

media audio visual adalah 76,43 dengan varian sebesar 13,41 dan standar 

deviasi 3,66. Sedangkan rata-rata nilai akhir dalam pembelajaran IPA dari 

penggabungan nilai posttest dengan rubrik penilaian afektif siswa untuk 

kelompok kontrol melalui pembelajaran konvensional adalah 70,75 dengan 

varian sebesar 10,15 dan standar deviasi 3,18. Penelitian ini menyimpulkan 
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bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

SD saraswati 2 Denpasar. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Shehzad dan Fariha Gull pada tahun 2015 

dengan judul “Effect of Cooperatif Learning on Student’s Academic 

Achievement”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara skor kelompok eksperimen sebelum dan sesudah intervensi 

(p=0,000). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil kegiatan pembelajaran 

kooperatif memiliki dampak positif pada prestasi peserta akademik. 

7) Penelitian yang dilakukan oleh I Made Lianto, Dewa Nyoman Sudana dan 

Putu Nanci Riastini pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Course Review Horay terhadap Hasil Belajar IPA siswa kelas 

IV”.  Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar 

IPA kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course 

review horay (19,86) lebih tinggi dari pada rata-rata skor kelompok siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional (15,38). 

Berdasarkan analisis data menggunakan uji-t, diketahui thitung = 29,8 dan ttabel 

(db=41 pada taraf signifikan 5%)= 2,019. Hasil perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA 

antara kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

course review horay dan kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model konvensional. 
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8) Penelitian yang dilakukan oleh Putu Desy Kompyang Sari Utami, I Dewa 

Kade Tastra dan Nyoman Kusmariyatni pada tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) Berbantuan 

Media Benda Kongkrit terhadap Hasil Belajar IPA”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review 

horay berbantuan media konkrit dengan siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Dilihat dari perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

IPA kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu sebesar 24,55 > 

20,73. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, diperoleh 

thitung sebesar 3,26, sedangkan ttabel dengan db= (n1+n2)-2 = 27+ 23 – 2 = 48 

dan taraf signifikansi 5% sebesar 1,67, sehingga hasil penelitian ini signifikan. 

Terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran course review horay berbantuan 

media konkrit dengan kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

konvensional. Hal ini berarti adanya pengaruh penerapan model pembelajaran 

course review horay (CRH) berbantuan media kongkrit terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD Gugus Sukasada. 

9) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ani, Ni Nyoman Garminah da I 

Kadek Suartama pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran CRH Berbantuan LKS terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa kelas IV SD”. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata skor hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model CRH berbantuan 
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LKS adalah 18,63 berada pada kategori tinggi dan rata-rata skor hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional 

adalah 11,17 berada pada kategori rendah. Berdasarkan analisis data 

menggunakan uji-t, diketahui thitung = 5,968 dan nilai ttabel dengan taraf 

signifikansi 5% = 2,000. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel) sehingga hasil penelitiannya 

adalah signifikan. Hal ini berarti, terdapat perbedaan hasil belajar Matematika 

yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

CRH berbantuan LKS dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan tersebut, penelitian ini sebagai 

pendukung penelitian dalam judul “Keefektifan Model Pembelajaran Course 

Review Horay terhadap Hasil Belajar PKn Materi Keputusan Bersama Siswa kelas 

V SDN Gugus Bima Semarang”. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini salah satunya adalah hasil belajar 

PKn, khususnya pada materi keputusan bersama. Hasil belajar merupakan salah 

satu cerminan keberhasilan proses pembelajaran. Pada penelitian ini dibatasi pada 

ranah kognitif. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar PKn salah satunya 

adalah penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu 

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Model pembelajaran memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam memahami suatu pelajaran. Melalui model pembelajaran, guru dapat 
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menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan, sehingga dapat 

menumbuhkan semangat belajar siswa dan dapat meningkatkan pemahaman dan 

hasil belajar siswa. Model pembelajaran berperan penting terhadap hasil belajar 

siswa, sehingga dalam memilih model pembelajaran dapat disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi siswa serta materi yang diajarkan. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran PKn materi keputusan 

bersama adalah model pembelajaran course review horay. 

Model pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan karena setiap 

kelompok siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak “horee” atau 

yel-yel lainnya. Model pembelajaran course review horay merupakan suatu 

pengujian terhadap pemahaman siswa dalam menjawab soal melalui diskusi 

kelompok menggunakan permainan kotak yang diisi nomor untuk menuliskan 

jawabannya. Kelompok siswa yang menjawab benar langsung berteriak “horee” 

atau yel-yel lainnya. 

Melalui model course review horay dapat membantu siswa untuk 

memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok, menguji pemahaman 

siswa dalam menjawab soal, serta meningkatkan semangat belajar siswa karena 

pembelajaran berlangsung menyenangkan sehingga suasana kelas menjadi aktif 

dan menyenangkan, dengan demikian siswa mampu menyelesaikan tugas 

kelompok dengan maksimal dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

Berdasarkan teori tersebut, diasumsikan bahwa model pembelajaran 

course review horay efektif terhadap hasil belajar PKn materi keputusan bersama  
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siswa kelas V. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau jawaban teoretis terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:96). Hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu:  

Ho : model pembelajaran course review horay tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi terhadap hasil belajar PKn 

materi keputusan bersama siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang. 

Ha : model pembelajaran course review horay lebih efektif dibandingkan dengan 

metode ceramah, tanya jawab dan diskusi terhadap hasil belajar PKn materi 

keputusan bersama siswa kelas V SDN Gugus Bima Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Hasil perhitungan menggunakan independent sample t-test diketahui nilai 

thitung adalah 3,159, sedangkan nilai ttabel yaitu 2,001. Harga thitung yang lebih 

besar dari ttabel (3,159 ˃ 2,001) menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran course review horay lebih efektif 

dibandingkan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi terhadap hasil 

belajar PKn materi keputusan bersama siswa kelas V SDN Gugus Bima 

Semarang. 

2. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn materi 

keputusan bersama menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen cenderung lebih baik dibandingkan aktivitas siswa pada kelas 

kontrol. Hal tersebut sesuai dengan persentase rata-rata aktivitas siswa pada 

kelas eksperimen yaitu 80% dengan kriteria sangat baik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata aktivitas siswa pada kelas kontrol 59% dengan 

kriteria baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran dari penulis 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran course review horay 

sebaiknya dirancang dan dipersiapkan dengan baik, agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan optimal. Persiapan tersebut diantaranya adalah 

menentukan tema materi yang akan diajarkan sehigga cocok diaplikasikan 

dalam pembelajaran dengan model course review horay, menyiapkan 

beberapa pertanyaan untuk kuis course review horay, serta mempersiapkan 

siswa dengan baik dalam mengikuti pembelajaran sesuai langkah-langkah 

model course review horay sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

2. Melalui penerapan model pembelajaran course review horay, guru diharapkan 

dapat memaksimalkan aktivitas belajar siswa dengan melibatkan semua siswa 

dalam kuis course review horay. Oleh karena itu, guru sebaiknya menciptakan 

iklim belajar yang menarik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa.  
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