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ABSTRAK 

 

Dinarni, Pratista. 2017. Keefektifan Model Course Review Horay Berbantuan Media 

Audiovisual Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD. Sarjana Pendidikan 

GuruSekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd., 

dan  Umar Samadhy, M.Pd. 

 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta didik mendapatkan hasil 

maksimal. Hasil belajar IPA di SDN Gugus Dewi Sartika rendah. Hal ini dipengaruhi 

padatnya materi, kebosanan, dan kurang fokus peserta didik sehingga hasil belajar tidak 

maksimal. Hasil belajar maksimal dapat diperoleh melalui salah satu model 

pembelajaran inovatif course review horay yang menciptakan pembelajaran efektif yang 

meriah dan menarik. Keefektifan model pembelajaran course review 

horaydibandingkan dengan model pembelajaran picture and picture terhadap hasil 

belajar IPA materi daur air dan menghemat air kelas V SD di gugus Dewi Sartika, 

Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui keefektifan model pembelajaran 

course review horay terhadap hasil belajar IPA materi daur air dan menghemat air peserta 

didik kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dan (2) 

mengetahui penerapan model pembelajaran course review horay terhadap hasil belajar IPA 

materi daur air dan menghemat air peserta didik kelas V SDN Gugus Dewi Sartika 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang 
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu atau Quasi Eksperimen. 

Teknik pengumpulan data yaitu tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, N- gain. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa harga t-hitung sebesar 1,96019 lebih besar dibandingkan dengan 

harga t-tabel yaitu sebesar 1,67252 dan signifikasi (0,000 < 0,05), artinya Ha diterima 

dan Ho ditolak. Ketika Ha diterima berarti terdapat perbedaan rata-rata skor posttest 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi daur air dan menghemat air 

kelas V antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil uji gain nilai gain 

kelas eksperimen yaitu 0,467 termasuk kategori sedang, sedangkan kelas kontrol 0,228 

termasuk kategori rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa kenaikan rata-rata yang 

lebih tinggi pada kelas eksperimen meunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

course review horay pada pembelajaran IPA materi daur air dan menghemat air 

dikatakan efektif digunakan dalam pembelajaran.  

Simpulan penelitian ini model course review horayefektif terhadap hasil belajar 

IPA materi daur air dan menghemat air kelas V SD gugus Dewi Sartika, Kecamatan 

Bergas, Kabupaten Semarang.  

Kata kunci : keefektifan; IPA; course review horay; hasil belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan  dan  pengetahuan  merupakan  dua aspek  penting  dalam  segala  

bentuk bidang  kehidupan  setiap  individu, karenanya  setiap individu , kelompok , 

bahkan negara terus berlomba-lomba untuk mencetak generasi yang dapat menciptakan 

teknologi baru pendidikan yang berguna bagi  kehidupan  manusia  di  masa  yang  akan  

datang. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

dijelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan dari pendidikan nasional tersebut 

merupakan suatu rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Proses  pembelajaran  yang digunakan  

lebih  banyak  menggunakan  pendekatan  pembelajaran  berpusat  pada pembelajar, 

bukan lagi pendekatan yang hanya berpusat pada guru. Pembelajaran  dengan  

pendekatan  berpusat  pada  pembelajar tersebut  memberikan  suasana  belajar  dan  

proses  belajar  mengajar  yang  dapat mengembangkan  potensi  peserta  didik  dalam 

memiliki  kemandirian,  pengendalian diri  yang  baik,  kecerdasan,  berakhlak  mulia  

serta  memberikan  bekal  keterampilan dalam  menghadapi  tantangan  jaman. Bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
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fisik serta psikologis peserta didik.Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam 

pembelajaran bahwa guru ataupun siswa harus saling kompak. Hal tersebut di perkuat 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yang berisi: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secarainteraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukupbagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat,dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.Salah satunya dalam pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) siswa dan guru harus bekerja sama dalam proses pembelajaran, agar materi yang 

disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dari uraian tersebut dijelaskan pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

dijelaskan bahwa mata pelajaran IPA merupakan berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

juga merupakan suatu proses penemuan. 

Mata Pelajaran IPA juga mempunyai tujuan di  SD/MI  (dalam  Permendiknas  

Nomor  22 Tahun  2006)  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Memperoleh  keyakinan  

terhadap kebesaran  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  keberadaan,  keindahan  dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep  IPA  yang  bermanfaat  dan  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan 

sehari-hari; (3)  Mengembangkan  rasa  ingin  tahu,  sikap  positif  dan  kesadaran 

tentang  adanya  hubungan  yang  saling  mempengaruhi  antara  IPA,  lingkungan, 

teknologi  dan  masyarakat;  (4)  Mengembangkan  keterampilan  proses  untuk 
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menyelidiki  alam  sekitar,  memecahkan  masalah  dan  membuat  keputusan; (5) 

Meningkatkan  kesadaran  untuk  berperan serta  dalam  memelihara, menjaga  dan 

melestarikan  lingkungan  alam; (6)  Meningkatkan  kesadaran  untuk  menghargai alam 

dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

Berdasarkan  tujuan pembelajaran  IPA  tersebut  sudah  mengandung konsep-

konsep yang dapat memberikan bekal dan ilmu pengetahuan dalam bersaing di  

masyarakat  global.  Menurut  Cain  dan  Evan  (1993: 4)  Proses  pembelajaran  IPA, 

seharusnya  menerapkan  hakikat  IPA  yang  terdiri  dari  produk,  proses,  sikap  ilmiah 

dan teknologi pada setiap pembelajaran. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran 

yang berorientasi pada lingkungan sekitar siswa. Namun, proses pembelajaran IPA di 

SD/MI selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan model pembelajaran 

yang  digunakan  guru  belum  inovatif  dan  belum  menekankan  pembelajaran  di 

lingkungan  sekitar  tempat  tinggal  siswa.  Hal  tersebut  berdampak  pada  kurang 

optimalnya  proses  pembelajaran  yang  menarik  dan  hasil  belajar  yang  belum 

mencapai ketuntasan. 

Pada umumnya usia 6 tahun anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Piaget (dalam Rifa’i, 2012:32) mengelompokkan tahap 

perkembangn kognitif menjadi beberapa tahapan antara lain: (a) Tahapan sensorimotor 

(usia 0–2 tahun); (b) Tahapan praoperasional (usia 2–7 tahun); (c) Tahapan operasional 

konkret (usia 7–11 tahun); (d) Tahapan operasional formal (usia 11 tahun sampai 

dewasa).  Berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan Piaget, siswa yang memasuki 

jenjang pendidikan sekolah dasar termasuk pada tahap operasional konkret. Anak yang 

memasuki usia 6 atau 7 tahun dan 11 atau 12 tahun , pada tahap ini sikap keingintahuan 
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siswa untuk mengenal lingkungannya cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut ada 

kaitannya dengan tujuan pendidikan IPA, maka anak sekolah dasar harus diberikan 

pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap 

terhadap alam. Oleh karena itu, guru sekolah dasar dapat membimbing siswa untuk 

menemukan pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya. 

 Dari penjelasan teori diatas, peneliti melakukan pra penelitian yang dilakukan 

di SDN Gugus Dewi Sartika Ungaran melalui data hasil observasi, wawancara dan data  

belajar mata pelajaran IPA ditemukan hasil yang masih dibawah nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Berikut adalah kutipan pernyataan dari guru kelas V SD N Gugus 

Dewi Sartika Bergas: “dalam menyampaikan materi sehari-hari, saya tidak pernah 

menggunakan model pembelajaran inovatif, saya hanya menggunakan model 

pembelajaran diskusi atau picture and picture.”  

Selain itu menurut pernyataan dari guru kelas V SDN Gugus Dewi Sartika 

Ungaran, juga disampaikan beberapa alasan lainnya yaitu pada saat memberikan materi 

guru hanya menggunakan metode konvensional yaitu diskusi dan picture and picture. 

Berikut kutipan pernyataan dari guru kelas IV SDN Gugus Dewi Sartika “karena mapel 

IPA merupakan mapel yang sebagian besar banyak hafalannya, dan alat peraga yang 

belum komplit, jadi saya menggunakan metode diskusi dan picture and picture agar 

seluruh materi bisa disampaikan pada siswa dalam waktu yang relatif singkat dan saya 

biasanya berceramah kemudian merangkum materi dan menuliskannya di papan tulis, 

sedangkan  siswa  hanya mendengarkan materi kemudian mencatat apa yang saya tulis 

di papan tulis.” 



5 
 

 
 

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif yaitu data hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas V di SDN Gugus Dewi Sartika yang 

masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sekolah yaitu 70, ditunjukkan 

dengan rata-rata nilai di SDN Gugus Dewi Sartika Ungaran. Dari data yang diperoleh 

maka perlu dilaksanakan penelitian eksperimen untuk melihat keefektifan model 

pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan hasil belajar IPA. 

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya model pembelajaran yang dapat 

memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif 

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam materi daur air , menghemat air , 

peristiwa alam, dan pengaruh kegiatan manusia sehari-hari terhadap kerusakan bumi 

yaitu model pembelajaran course review horay( CRH ).Berdasarkan permasalahan 

tersebut maka peneliti ingin melihat keefektifan model CRHbila dibandingkan dengan 

metode Picture and Picture. Model pembelajaran CRH memungkinkan siswa untuk 

aktif selama pembelajaran, karena model tersebutmerupakan model pembelajaran yang 

dapat menciptakan kegiatan diskusi siswa akan menjadi lebih aktif. Model 

CRHmerupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan 

dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam 

pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, 

serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara mudah.  

Menurut Shoimin (2014:54)  Pembelajaran CRH merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara pengelompokkan 

siswa kedalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian 
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terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan 

diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. 

Menurut Huda (2013:231) Model pembelajaran CRH memiliki beberapa 

kelebihan, antara lain: (1) Strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk 

dapat terjun kedalamnya; (2) metode yang tidak monoton karena diselingi dengan 

hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat 

karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan; (4) skill kerja antar siswa 

yang semakin terlatih. 

Penggunaan model pembelajaran CRHdapat mendorong siswa untuk ikut aktif 

dalam belajar IPA. Model pembelajaran ini merupakan cara belajar mengajar yang lebih 

menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan guru. Dalam aplikasinya model 

pembelajaran CRH tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar di bidang akademik 

saja. Pembelajaran dengan model CRH juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-

tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. 

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Made Marteni Dewi,Desak Putu Parmiti, Putu Nanci Riastini Pada 

tahun 2014 berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CRH Terhadap 

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

Kecamatan Buleleng”  Hasil penelitian menunjukkan terdapat  perbedaan  hasil  belajar 

kognitif  IPA  yang  signifikan  antara kelompok  siswa  yang  dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran  CRH  dan  kelompok  siswa yang  dibelajarkan  

menggunakan  model konvensional pada siswa kelas V SD tahun pelajaran  2013/2014  

di  gugus  IV Kecamatan  Buleleng.  Hasil  uji-t menunjukkan  bahwa thitung adalah  
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4,38, sedangkan  t tabel pada  taraf  signifikansi  5% dan  db  =  38  adalah  1,68.  Di  

samping  itu, rata-rata  skor  hasil  belajar  IPA  kelompok siswa  yang  menggunakan 

model pembelajaran  CRH (21,83) lebih tinggi dari  pada rata-rata skor kelompok  siswa  

yang  tidak menggunakan dengan model  pembelajaran  konvensional  (15,2). Dengan 

kata lain, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran  CRH  berpengaruh  terhadap  

hasil  belajar IPA  siswa  kelas  V  SD  tahun  pelajaran 2013/2014  di  Gugus  IV  

Kecamatan Buleleng. 

Pada tahun 2012 Pt. Pujayanti, I Nym. Murda, I Md. Citra melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay 

Berbantuan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Gugus VII 

Munduk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

model Course Review Horay terhadap hasil belajar IPA siswa. Disimpulkan bahwa,  

penerapan  model  pembelajaran Course  Review  Horay  berpengaruh terhadap  hasil  

belajar  IPA  siswa  kelas  IV semester  genap  SD  gugus  VIII  Munduk tahun 

pelajaran 2012/2013.Berdasarkan  temuan-temuan  dalam penelitian  ini,  dapat  

disampaikan  saran-saran  kepada  beberapa  pihak,  yaitu pertama,  kepada  siswa  agar  

menerima pelajaran  dengan  baik  dan  meningkatkan hasil  belajarnya  dengan  

diterapkannya model pembelajaran  Course Review Horay berbantuan media gambar.  

Kedua,  kepada guru  hendaknya  dalam  memilih  model pembelajaran  yang  

diterapkan  dalam proses  pembelajaran  di kelas  harus kreatif dan  inovatif,  sehingga  

pembelajaran menjadi  efektif,  menyenangkan  dan  tidak monoton  serta  dapat  

meningkatkan aktivitas  dan  hasil  belajar  siswa.  Ketiga, kepada  sekolah  hendaknya  

menggunakan hasil  penelitia  ini  sebagai  rujukan  dalam upaya menambah suatu 
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pengetauan untuk meningkatkan  kualitas  dalam  menyusun kurikulum  sekolah.  

Keempat,  kepada peneliti  lain  yang  berminat  untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang model pembelajaran  CRH berbantuan  media  gambar  agar 

memperhatikan  kendala-kendala  yang dialami dalam penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan  untuk  perbaikan  dan penyempurnaan  penelitian  yang  akan 

dilaksanakan. Semoga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 

pertimbangan  dalam  penyempurnaan  hasil yang diperoleh dalam penelitian 

selanjutnya yang lebih luas. 

Berdasarkan latar belakang peneliti mengkaji masalah tersebut melalui penelitian 

eksperimen dengan judul “Keefektifan  Model Course Review Horay terhadap Hasil 

Belajar IPA Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas V SD”. 

1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 

 Berdasarkan permasalahan pra penelitian penyebab dari rendahnya hasil belajar 

siswa kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Bergas , Kecamatan Bergas, Kabupaten 

Semarang pada pembelajaran IPA permasalahan-permasalahan yang muncul dapat 

teridentifikasi sebagai berikut: 

a. Guru dalam memberikan materi IPA kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Bergas 

kurang memberikan variasi dan inovasi pada proses pembelajaran, sehingga 

murid mudah jenuh. 

b. Pembelajaran di kelas menggunakan model pembelajaran diskusi dan picture 

and picture. 

c. Guru kurang memahami media , sehingga guru mengalami kendala dalam 

menyampaikan materi sesuai inovatif dan kreatif. 
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d. Tidak setiap pembelajaran mengunakan media pembelajaran atau alat peraga, 

untuk menarik minat siswa karena fasilitas sekolah masih belum memenuhi 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran. 

1.3 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas , 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah model CRH (Course Review Horay) berbantuan media 

audiovisualefektif untuk meningkatkanhasil belajar IPA di kelas V SD 

Gugus Dewi Sartika Bergas ? 

1.4  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui keefektifan model Course Review Horay berbantuan 

audiovisual materi daur air dan menghemat air di Kelas V SD Gugus Dewi 

Sartika Bergas dalam meningkatkan hasil belajar IPA. 

1.5  MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis. Secara 

teoritis, dengan menggunakan model Course Review Horay hasil belajar 

siswa dapat meningkat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

atau pendukung penelitan selanjutnya, selain itu dapat menambah kajian 

tentang hasil penelitian pembelajaran muatan IPA materi daur air dan 
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menghemat air, kemudian dapat mengembangkan praktik pembelajaran 

muatan IPA materi daur air dan menghemat air. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Guru 

 Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran 

agar tercipta pembelajaran yang aktif dan tercapainya kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 

 Dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam 

mengajar, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam 

proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

1.5.2.2  Bagi Siswa 

 Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan 

siswa dapt lebih termotivasi untuk belajar muatan IPA, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran muatan IPA 

 Meningkatkan pemahaman siswa dan menggali potensi-potensi 

siswa dalam pembelajaran muatan  IPA materi struktur bumi. 

1.5.2.3  Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan proses 

pembelajaran dan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan 

pembelajaran muatan IPA pada khususnya dan pembelajaran lain pada 

umumnya. 



11 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

Teori-teori yang akan dikaji meliputi teori-teori yang sesuai dengan variabel 

penelitian, antara lain teori tentang: (1) hasil belajar, (2) pembelajaran IPA dan, (3) 

model pembelajaran Course Review Horay 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1  Pengertian Belajar 

Belajar  merupakan  tahapan dalam proses  berubahnya  perilaku  seseorang  

berdasarkan hasil pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan, baik sikap maupun cara 

berpikir  seseorang  dalam  jangka  waktu  yang  tidak  dapat ditentukan.  Pernyataan 

tersebut  didukung  oleh  Piaget  yang  beranggapan bahwa belajar  “merupakan proses  

perubahan  konsep.  Di  mana  dalam  proses  tersebut,  peserta  didik  selalu 

membangun  konsep  baru  melalui  asimilasi  dan  akomodasi  skema  mereka.  Oleh 

karena  itu  belajar  merupakan  proses  yang  terus-menerus,  tidak  berkesudahan” 

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 35). Hamdani berpendapat belajar merupakan 

suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil  interaksi  dengan  

lingkungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya (Hamdani,  2011:  20).   

Menurut  Sagala  (2014: 11) belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang 

berkenaan dengan  tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit 

maupun implisit (tersembunyi). Pengertian belajar menurut Slameto (2010: 2) belajar 

merupakan suatu proses usaha  yang  dilakukan  secara  seseorang  untuk  memperoleh  

suatu  perubahan tingkah  laku  yang  baru  secara  keseluruhan,  sebagai  hasil  
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pengalamanya  sendiri dalam  interaksi  dengan  lingkungan.  Berdasarkan pendapat 

beberapa ahli, dapat disimpulkan belajar adalah proses perubahan manusia secara terus 

menerus dan tidak dapat ditentukan waktunya dalam hal tingkahlaku sebagai akibat dari 

adanya interaksi di lingkungan sekitar. 

2.1.1.2 Tujuan Belajar 

Di  dalam  kegiatan  belajar  pasti  ada  tujuan  yang  akan  dicapai.  Tujuan dari  

kegiatan  belajar  ialah  adanya  perubahan  keterampilan,  sikap,  perilaku  dan 

pengetahuan  yang  terjadi  pada  peserta  didik  sebagai  akibat  dari  belajar. 

Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  pendapat  dari  Sardiman  (2011:  26)  yang 

menyatakan tujuan belajar secara umum terdiri dari tiga jenis: 

1.  Untuk mendapatkan pengetahuan 

2.  Penanaman konsep dan keterampilan 

3.  Pembentukan sikap 

 Keberhasilan belajar siswa merupakan prasyarat untuk melanjutkan proses 

belajar  mengajar  yang  lebih  tinggi. Dalam  proses  belajar  mengajar,  siswa 

menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimilikinya untuk 

mempelajari  materi  pembelajaran. Sehingga  tujuan  dari  belajar  akan menghasilkan 

hasil belajar.  

2.1.1.3  Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor  internal  yang  mempengaruhi  kegiatan  belajar  merupakan  faktor 

yang  berasal  dari  dalam  diri  siswa,  misalnya  kemampuan  siswa,  kecerdasan, 

kesehatan jasmani  dan  rohani  siswa.  Sedangkan  faktor  eksternal  yang 

mempengaruhi  kegiatan  belajar  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  siswa, 
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misalnya  faktor  keluarga,  lingkungan  sekolah  dan  masyarakat.  Kedua  faktor 

tersebut akan berpadu dan mempengaruhi hasil belajar setiap siswa. Faktor  eksternal  

dan  internal  tersebut  juga  dikemukakan  oleh  Slameto (2010:54)  secara  umum,  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  belajar  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  faktor  

internal  dan  eksternal.  Kedua  faktor  tersebut  saling mempengaruhi dalam proses 

belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajarnya. Faktor internal terdiri 

dari  faktor jasmaniah  yang meliputi kesehatan dan  cacat  tubuh,  serta  faktor  

psikologis  yang  meliputi  intelegensi,  perhatian, minat,  bakat,  kematangan  dan  

kesiapan.  Faktor  eksternal  terdiri  dari  faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan 

nonsosial.Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap proses dan hasil  

belajar.  Faktor  yang  mempengaruhi  pembeajaran  tersebut  juga  akan mempengaruhi  

unsur-unsur  belajar.  Terdapat  empat  unsur  belajar,  yaitu  peserta didik, rangsangan, 

memori dan respon. 

2.1.1.4  Unsur Belajar 

Gagne  dalam  Rifa’i  dan  Anni  (2012:68)  menyatakan  bahwa  belajar 

merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur  yang saling terkait. 

Beberapa unsur-unsur belajar yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik  

Peserta  didik  merupakan  peserta  pelatihan  yang  sedang  melakukan kegiatan  

belajar.  Peserta  didik  memiliki  organ  penginderaan  yang  digunakan untuk  

menangkap  rangsangan;  otak  yang  digunakan  untuk  mentransformasikan hasil  

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

digunakan  untuk  menampilkan  kinerja  yang  menunjukkan  apa  yang  sedang 
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dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan  (stimulus) yang diterima oleh peserta 

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

memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat 

diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus.\ 

2. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa disebut stimulus.  Banyak 

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

tanaman,  gedung,  dan  orang  adalah  stimulus  yang  selalu  ada  di  lingkungan 

seseorang.  Agar  siswa  mampu  belajar  optimal,  ia  harus  memfokuskan  stimulus 

tertentu yang diminati. 

3. Memori 

Memori  yang  ada  pada  siswa  berisi  berbagai  kemampuan  yang  berupa 

pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Tindakan  yang  dihasilkan  dari  aktualisasi  memori  disebut  respon.  Siswa 

yang  sedang  mengamati  stimulus  akan  mendorong  memori  memberikan  respon 

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

belajar  yang  disebut  dengan  perubahan  perilaku  atau  perubahan  kinerja 

(performance). Unsur-unsur  belajar  menurut  uraian  yang  sudah  dikemukakan  

adalah sistem  yang saling berkaitan  yaitu  peserta didik, rangsangan, memori dan 

respon. 
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Keempat unsur tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan belajar akan terjadi pada 

diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara  stimulus  dengan isi memori,  

sehingga perilakunya  berubah  dari  waktu  sebelum  dan  setelah  adanya stimulus  

tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik 

telah melakukan kegiatan belajar, dari kegiatan belajar tersebut maka akan diperoleh 

hasil belajar sebagai tujuan dari pembelajaran (Gagne dalam Rifa’i dan  Anni  2012:68).  

Proses  belajar  yang  telah  dilaksanakan  juga  akan menghasilkan belajar yang efektif 

sebagai tolak ukur tercapainya tujuan dari suatu proses belajar. 

2.1.1.5  Belajar yang Efektif 

Menurut  Slameto  (2010:  74)  belajar  yang  efektif  dapat  membantu  siswa 

untuk  meningkatkan  kemampuan  yang  diharapkan  sesuai  dengan  tujuan 

instruksional  yang  ingin  dicapai.  Belajar  yang  efektif  sangat  dipengaruhi  oleh 

faktor-faktor  kondisional  yang  ada.  Faktor – faktor  tersebut  menurut  Hamalik 

(2015:  32)  meliputi:  faktor  kegiatan,  belajar  memerlukan  latihan,  belajar  siswa 

lebih berhasil, siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam  

belajarnya,  faktor  asosiasi,  pengalaman  masa  lampau,  faktor  kesiapan belajar faktor 

minat dan usaha, faktor-faktor fisiologis, dan faktor intelegensi. Berdasarkan penjabaran 

para ahli di atas, belajar efektif merupakan proses belajar seseorang yang dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar diri seseorang tersebut untuk  

meningkatkan  kemampuan  sesuai  dengan  tujuan belajar  tersebut.  Dalam  kegiatan  

belajar,  guru  akan  menggunakan  teori-teori belajar  tertentu  supaya  tujuan dari 

kegiatan belajar mengajar tersebut tercapai. Terdapat beberapa teori belajar menurut 

para ahli. 
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2.1.1.6  Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Slavin (2006: 277) berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme 

lebih menekankan pembelajaran dari atas ke bawah  daripada dari bawah ke atas. 

Pembelajaran dari atas ke bawah berarti  bahwa  siswa memulai dengan masalah 

kompleks untuk dipecahkan kemudian  dengan bantuan dari guru mengetahui 

keterampilan dasar yang dibutuhkan. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan 

proses proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain 

mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur 

kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori  Belajar  yang  dipaparkan  

oleh  para  ahli  merupakan  dasar dari gaya belajar seorang guru maupun peserta didik 

agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Hasil belajar merupakan tujuan dari 

diadakannya belajar. Dalam praktek pembelajaran, terdapat teori-teori belajar menurut 

para ahli, antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti :   

1. Teori Belajar  Vygotsky 

Menurut pandangan konstruktivisme mengenai belajar, individu menggunakan 

pengetahuan siap serta pengalaman pribadi yang dimiliki untuk membantu memahami 

terhadap masalah atau materi baru. 

Lev Semenovich Vygotsky, tokoh penting dalam kontruktivisme sosial  

menyatakan bahwa didalam mengkonstruksi suatu konsep, seorang siswa perlu 

memperhatikan lingkungan sosial. 

Ada dua konsep penting menurut Vygotsky, yaitu Zone of Proximal 

Development ( ZDP) dan scafollding. 
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a. ZDP adalah jarak tingkat perkembangan aktual ( memecahkan masalah secara 

mandiri) dan tingkat perkembangan potensial ( memecahkan masalah dibawah 

bimbingan orang lain: teman, orang tua, guru). 

b. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada siswa pada tahap awal pembelajaran, 

lalu sedikit demi sedikit bantuan dikurangi, anak diberi kesmepatan mengambi alih 

tanggung jawab setelah dirasa mampu melakukannya. 

Vygotsky menekankan bahwa proses pengkonstruksian pengetahuan individu 

dicapai melalui interaksi sosial. 

a. Tahap I: Perkembangan Aktual 

Terjadi pada saat anak berusaha menyudahi konflik kognitif yang dialami. 

Tahap ini akan maksimal, bilamana anak dihadapkan pada masalah menantang 

sehingga terjadi konfik kognitif sehingga anak terpicu untuk menyelesaikannya 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

b. Tahap II: Perkembangan Potensial 

Terjadi disaat siswa melakukan interaksi dengan pihak lain dalam suatu 

komunitas kelas yang memiliki kemampuan lebih yang didalamnya ada teman, 

guru atau orang tua. 

Perkembangan potensial ini akan berkembang maksimal jika pembelajaran 

dilakukan kooperatif (cooperative learning). Dalam tahap ini, guru dituntut mampu 

menerapkan teknik scafoflding secara tepat. 

c. Tahap III: Tahap Internalisasi 

Tahap ini, terjadi aktivitas mental tingkat tinggi karena interaksi sosial. 
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Menurut teori belajar Vygotsky, pengkonstruksian pengetahuan individu dicapai 

melalui proses interaksi sosial. 

 

2. Teori Belajar Van Hiele 

Didalam teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hiele ( 1954), diuraikan 

tahap-tahap perkembangan mental anak didalam pembelajaran giometri.Menurut Van 

Hiele, ada lima tahap pemahaman giometri, diantaranya: 

a. Tahap Visualisasi ( Pengenalan) 

Pada tahap ini, siswa memahami suatu bangun geometri sebagai suatu kesatuan 

(holistik). Siswa belum bisa memahami ciri-ciri suatu bangun, namun sudah 

mampu mengenal namanya. 

b. Tahap Analisis ( Deskriptif) 

Didalam tahap ini, siswa mampu mengenali bangun geometri berdasar ciri 

bangun masing-masing. 

c. Tahap Deduksi Formal ( Pengurutan atau Relasional) 

Dalam tahap ini, wiwsa bisa memahami hubungan antar ciri satu dengan ciri lain 

suatu bangun. Contoh: suatu segi empat sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. 

d. Tahap Deduksi  

Pada tahap ini, siswa sudah mampu: 

 Mengambil kesimpulan secara deduktif ( dari khusus ke umum) 

 Mengetahui pengertian pangkal. Definisi-definisi, aksioma-aksioam dan 

teorema-teorema dalam geometri. 

 Menyusun bukti-bukti secara formal 
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e. Tahap Akurasi  ( tingkat metamatematis atau keakuratan) 

Pada tahap ini, anak sudah memahami pentingnya ketepatan dari 

prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Dalam tahap  ini memerlukan 

tahap berfikir kompleks dan rumit, siswa mampu melakukan penalaran secara 

formal tentang sistem-sistem dala matematika, tanpa membutuhkan model 

konkret sebagai acuan. 

Van Hiele juga mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama  dalam 

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode penyusunnya.Jika 

tiga unsur tersebut dikelola secara terpadu, maka kemampuan berfikir anak akan lebih 

tinggi dari sebelumnya. 

 

3. Teori Belajar Ausubel 

Menurut Ausubel (dalam Dahar,1988:137), belajar bermakna merupakan suatu 

proses dikaitkannya informasi  baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. 

 

Ausubel juga mengemukakan bahwa  ada dua klasifikasi belajar, yaitu: 

 Berdasarkan penyajian materi: (1) Penerimaan dan (2) Penemuan 

 Berdasarkan cara siswa menerima pelajaran: (1) belajar bermakna dan ( 1) 

belajar hafalan   

Ausubel juga mengemukakan tiga kelebihan belajar bermakna: 

1. Informasi lebih bertahan lama untuk diingat 

2. Memudahkan proses belajar selanjutnya untuk materi yang mirip 
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3. Mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun lupa 

 

Penerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip dan 

konsep yang harus diperhatikan sebelum kita menerapkannya: 

a. Pengaturan awal 

Pengaturan awal akan mengarahkan siswa kepada materi yang akan 

dipelajari, dan menolong mereka untuk mengingat  kembali informasi yang saling 

terkait  yang dapat digunakan untuk membantu menanamkan pengetahuan baru. 

b. Diferensiasi progresif 

Selama pembelajaran bermakna, perlu terjadi pengembangan dan 

elaborasi konsep. Pengembangan konsep bisa dikatakan baik jika unsur-unsur 

umum diperkenalkan lebih dahulu, baru ke hal khusus. 

c. Belajar superordinat 

Belajar superordinat terjadi jika konsep yang dipelajari sebelum dikenal 

sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan inklusif. 

d. Penyesuaian integratif 

Didalam pembelajaran,  perlu diperhatikan bagaimana konsep-konsep 

baru dihubungkan pada konsep superordinat. 

 

4. Teori Belajar Bruner 

Menurut Teori Belajar Bruner, terdapat tiga sistem keterampilan untuk 

menyatakan kemampuan secara sempurna, yaitu tiga cara penyajian (modems of 

presents), sebagai berikut: 
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a. Cara penyajian enaktif:  penyajian materi melalui tindakan, dimana anak terlibat 

langsung dalam memanipulasi obyek. Anak belajar pengetahuan baru dengan 

benda nyata. Contohnya: siswa memberi makan hewan peliharaan di lingkungan 

rumahnya. 

b. Cara penyajian ikonik:  Penyajian ikonik didasarka pada pikiran internal. 

Pengetahuan disajikan melalui gambar atau grafik.  Contoh: siswa melakukan 

pengamatan ( gambar, poster atau video) mengenai berbagai jenis hewan dan 

makannanya. 

c. Cara penyajian simbolik: Penyajian materi secara simbolik berdasarkan pada 

sistem berfikri abstrak, arbitrer dan lebih fleksibel.  Anak tidak lagi terikat  

dengan obyek sebelumnya. Contoh:  siswa mampu mengklasifikasi hewan 

berdasar makanannya. 

 

 

2.1.1.7 Strategi Belajar Konstruktivisme 

Pendekatan belajar beberapa dalam proses belajar. (Slavin dalam  Baharuddin dan 

Esa, 2015:178-180) menyat Menurut Jean Piaget ( Harre dan Lamb, 1988),  ada empat aspek 

perkembangan kognitif anak, yaitu: 

a. Sensori Motor (0 – 2 tahun) 

Tahap sensori-motor  disebut juga masa discriminating atau labeling. Didalam tahap 

ini, kemampuan anak masih terbatas pada gerak reflek, bahasa awal dan ruang waktu 

sekarang saja. Konsep onject permanence tidak dimiliki anak  didalam tahap ini. Jadi jika 

suatu ketika  sebuah benda disembunyikan, maka anak tersebut gagal menemukannya. 

b. Pra-Operasional ( 2 – 7 tahun) 
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Pada tahap praoperasional ini, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima 

stimulus secara terbatas. Sering juga disebut masa prakonseptual. Pada tahap ini, 

kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum bisa berfikir 

abstrak, serta kemampuan persepsi waktu dan waktu masih terbatas.  

c. Operasioal konkrit ( 7 – 11 tahun) 

Disebut juga masa performing operation, dimana anak sudah bisa menyelesaikan tugas-

tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, membagi, melipat dan menderet. Pada 

tahap ini, anak mulai berfikir secara rasional, artinya anak memiliki operasi-operasi logis 

yang bisa ditetapkan terhadap masalah yang konkrit. 

d. Operasioanl formal ( 11 tahun- ke atas) 

Tahap operasional formal ( proportional thinking) adalah tahap dimana anak bisa 

berfikir secara diduktif, induktif, menganalisa, mensintesis, berfikir abstrak dan reflektif 

dan bisa memecahkan masalah. Jadi, anak memiliki kemampuan berfikir tingkat 

tinggi.Pada tahap ini, anak juga adpaat mengunakan operasi-operasi konkret untuk 

membentuk operasi –operasi yang lebih kompleks. 

Lebih jauh lagi, Jean Piaget( 1950) menyatakan bahwa tiap anak memiliki struktur kognitif 

yang disebut schemata, yaitu suatu sistem konsep yang ada didalam pikiran sebagai hasil 

pemahaman terhadap suatu obyek yang ada didalam lingkungannya. 

Pemahaman tentang obyek ini melalui  dua proses yaitu asimilasi ( menghubungkan objek 

dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi ( prose smemanfaatkan konsep-

konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Jika proses iniberjalan terus, maka 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru anak akan menjadi seimbang ( ekulibrasi). 

Anak usia SD berada didalam tahap operasioan konkrit. Beberapa perilaku belajar pada 

anak usia SD diantaranya: 

a. Mulai memandang dunia secara objektif 
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b. Mulai berfikir secara operasional 

c. Mempergunakan cara berfikir operasonal untuk mengklasifikasi benda 

d. Membentuk dan mempergunakan keterkaitan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana 

dan mepergunakan hubungan sebab akibat. 

e. Memahami konsep susbtansi, voluma zat cair, luas, berat, panjang dan lebar. 

 

Sedangkan perkembangan emosi anak usia SD diantaranya: 

a. Mengkespresikan reaksi terhadap orang lain 

b. Mengontrol emosi 

c. Berpisah dengan orang tua 

d. Belajar mengenai benar dan salah 

 

Kencenderungan belajar pada anak usia SD ada tiga ciri, diantaranya: 

a. Konkrit, memaknai proses belajar berawal dari hal nyata. 

b. Integratif, memandang sesuatu sebagai suatu yang utuh, belummampu memilah konsep 

dari berbagai disiplin ilmu. 

c. Hierakis, cara anak berkembang secara bertahap mulai dari yang sederhana ke hal yang 

lebih kompleks. 

Berdasarkan karakteristik perkembangan peserta didik anak usia SD, maka guru mampu 

mengidentifikasi potensi, pengetahuan awal serta mendiagnosa kesulitan peserta didik dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

2.1.1.8  Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan  belajar  selalu  berkaitan  dengan  pembelajaran.  Belajar  dan 

pembelajaran  merupakan  hal  yang  berbeda  namun  saling  berkaitan  dan  saling 
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menunjang serta mempengaruhi satu sama lain. Pembelajaran adalah suatu peristiwa 

yang dilakukan secara tersusun untuk pencapaian  tujuan  pembelajaran.  Pembelajaran  

juga  merupakan  proses  interaksipeserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  Hamalik 

(2015:  57) yang  menyatakan  bahwa “pembelajaran  adalah  suatu  kombinasi  yang  

tersusun  meliputi  unsur-unsur manusiawi,  material  fasilitas,  pelengkapan,  dan  

prosedur  yang  saling mempengaruhi  mencapai  tujuan  pembelajaran”. 

Pembelajaran  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  hubungan  timbal  balik  

antara guru  dengan  peserta  didik,  maupun  antar  peserta  didik  untuk  mencapai  

tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran  merupakan  proses  organik  dan 

konstruktif,  bukan  mekanis  seperti  halnya  pengajaran  (Suprijono,  2009:13). Dalam 

pembelajaran  terdapat  komponen-komponen  pembelajaran  yang  dapat menunjang  

hasil  dari  pembelajaran  tersebut.  Ada  lima  komponen  pembelajaran, yaitu: tujuan, 

subjek belajar, materi ajar, strategi, dan evaluasi pembelajaran.  

2.1.1.9 Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran  merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.  Menurut  Rifai’i  (2012:159)  komponen  pembelajaran  meliputi:   

(1) Tujuan 

Tujuan  yang  secara  eksplisit  diupayakan  pencapaiannya  melalui  kegiatan 

pembelajaran  adalah  instructional  effect,  biasanya  berupa  pengetahuan  dan 

keterampilan  atau  sikap  yang  dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  TPK  semakin 

spesifik  dan  operasional. 
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(2) Subjek  Belajar 

Subjek  belajar  dalam  sistem pembelajaran  merupakan  komponen  

utama  karena  berperan  sebagai  subjek sekaligus  objek. 

(3) Materi Pelajaran 

Merupakan  komponen  utama  dalam proses  pembelajaran,  karena  

akan  memberikan warna  dan  bentuk  dari  kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

(4) Strategi  Pembelajaran 

Strategi  Pembelajaran  merupakan  pola umum  mewujudkan  proses  

pembelajaran  yang  diyakini  efektivitasnya  untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

(5) Media  Pembelajaran 

Merupakan alat/wahana yang  digunakan  pendidik  dalam  proses  

pembelajaran  untuk  membantu penyampaian  pesan  pembelajaran; 

(6) Penunjang 

Komponen  penunjang  yang dimaksud  dalam  sistem  pembelajaran  

adalah  fasilitas  belajar,  buku  sumber,  alat pelajaran, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Semua  komponen  pembelajaran  dalam  suatu  sistem  saling  

berkaitan  dan saling  mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam Permendikbud nomor 41 tahun 2005 dijelaskan lima aspek proses 

pembelajaran yaitu: 
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A.  Pemantauan 

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap  perencanaan, 

pelaksanaan,  dan  penilaian  hasil pembelajaran.  

2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, 

pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Kegiatan  pemantauan  dilaksanakan  oleh  kepala  dan pengawas satuan 

pendidikan. 

 

B.  Supervisi 

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.  

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, 

diskusi, pelatihan, dan konsultasi.  

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan 

pendidikan.  

C.  Evaluasi 

1. Evaluasi  proses  pembelajaran  dilakukan  untuk  menentukan  kualitas 

pembelajaran  secara  keseluruhan, mencakup  tahap  perencanaan  

proses  pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian 

hasil pembelajaran.  

2. Evaluasi  proses  pembelajaran  diselenggarakan  dengan cara:  

a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan standar proses 
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b. mengidentifikasi  kinerja  guru  dalam  proses  pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi guru. 

3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran. 

D. Pelaporan 

Hasil  kegiatan  pemantauan,  supervisi,  dan  evaluasi proses  

pembelajaran  dilaporkan  kepada  pemangku  kepentingan.  

E. Tindak lanjut 

1. Penguatan  dan  penghargaan  diberikan  kepada  guru yang telah 

memenuhi standar. 

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum 

memenuhi standar. 

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih 

lanjut. 

Tujuan pembelajaran mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah mengikuti pelajaran. Proses  pembelajaran  merupakan  kegiatan  

untuk  mengembangkan  kemampuan, watak, kecerdasan dan peradapan bangsa. 

Pembelajaran  yang  efekif  merupakan  proses  belajar  mengajar  yang  tidak 

hanya berfokus pada hasil belajar, namun bagaimana proses pembelajaran 

tersebut dapat memberikan pemahaman, ketekunan, kecerdasan dan mutu serta 

perubahan perilaku  siswa  dalam  kehidupan  mereka.  Menurut  Susanto  

(2013:  54) pembelajaran  dikatakan  efektif  apabila  hasil  belajar  dan  aktivitas  

belajar  siswa yang belajar dengan pendekatan pemecahan masalah lebih baik 
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dari pendekatan konvensional  pada  tingkat  ketuntasan  tertentu.  Sehingga  

pembelajaran  yang efektif  ditinjau  dari  aspek  hasil  belajar  dan  akitivitas  

siswa  selama  poses pembelajaran. 

 

 

 

2.1.1.10 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan  berasal  dari  kata  efektif.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa 

Indonesia  (1990:  219),  kata  efektif  mempunyai  arti  efek,  pengaruh,  akibat  atau 

dapat  membawa  hasil.  Jadi  keefektifan  adalah  tingkat  keberhasilan  yang  dapat 

dicapai  dari  suatu  cara  atau  usaha  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak 

dicapai. Menurut  Popham  (2003:  7),  keefektifan  proses  pembelajaran  berarti tingkat  

keberhasilan  guru  dalam  mengajar  kelompok  tertentu  untuk  mencapai tujuan 

instruksional tertentu. Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi 

persyaratan utama keefektifan pengajaran, yaitu: 

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

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

c. Ketetapan  antara  kandungan  materi  ajaran  dengan  kemampuan  siswa 

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan. 

d. Mengembangkan  suasana  belajar  yang  akrab  dan  positif,  mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir b, tanpa mengabaikan butir d (Trianto, 

2010: 20). 
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Berdasarkan  pendapat beberapa ahli,  dapat  disimpulkan  bahwa  keefektifan 

pembelajaran  adalah  tingkat  keberhasilan  yang  dapat  dicapai  dari  suatu  metode 

pembelajaran  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  pembelajaran  yang  telah direncanakan. 

Tingkat  keberhasilan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah indikator 

ketuntasan hasil belajar siswa. 

 

2.1.1.11Pendekatan, Strategi, Metode, dan Teknik  

 

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan 

makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah 

tersebut adalah: (1) pendekatan pembelajaran, (2) strategi pembelajaran, (3) metode 

pembelajaran, (4) teknik pembelajaran, dan (7) model pembelajaran. Berikut ini akan 

dipaparkan pengertian istilah – istilah tersebut, dengan harapan dapat memberikan 

kejelasaan tentang penggunaan istilah tersebut. 

(1) Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya 

suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). 

(2) Strategi pembelajaran. 
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Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke 

dalam Strategi Pembelajaran. Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 

2003) mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put) 

dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi 

dan selera masyarakat yang memerlukannya. 

2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) yang 

paling efektif untuk mencapai sasaran. 

3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan 

ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 

4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan 

ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan 

(achievement) usaha. 

Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: 

1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan 

profil perilaku dan pribadi peserta didik. 

2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang 

dipandang paling efektif. 

3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode 

dan teknik pembelajaran. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau 

kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 
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Sementara itu, Kemp (Wina Senjaya, 2008) mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan 

mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya (2008) menyebutkan bahwa dalam 

strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada 

dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil 

dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua 

bagian pula, yaitu: (1) exposition-discovery learning dan (2) group-individual 

learning (Rowntree dalam Wina Senjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian dan cara 

pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran 

induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaransifatnya masih 

konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode 

pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan “a plan of operation 

achieving something” sedangkan metode adalah “a way in achieving something” (Wina 

Senjaya (2008). 

(3) Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan 

praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode 

pembelajaranyang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, 
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diantaranya: ceramah; demonstrasi; diskusi; simulasi; laboratorium; pengalaman 

lapangan; brainstorming; debat, simposium, dan sebagainya. 

(4) Teknik Pembelajaran 

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik 

pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajarandapat diatikan sebagai cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang 

relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda 

dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. 

Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang 

berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya 

tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam 

koridor metode yang sama. 

 

2.1.2 Hakikat IPA dan Pembelajaran IPA di SD 

2.1.2.1 Hakikat IPA 

Ilmu  Pengetahuan  Alam  adalah  suatu  disiplin  ilmu,  disusun  secara 

sistematis untuk  mempelajari  alam  semesta  melalui  observasi  dan  eksperimen yang  

bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia.  Didukung  oleh  Susanto,  IPA  adalah usaha  

manusia  dalam  memahami  alam  semesta  melalui  pengamatan  yang  tepat pada  

sasaran,  serta  menggunakan  prosedur,  dan  dijelaskan  dengan  penalaran, sehingga  

mendapatkan  suatu  kesimpulan.  Berhubungan  dengan  cara  memahami alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang  berupa  
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fakta,  konsep,  atau  prinsip  saja  tapi  juga  merupakan  suatu  proses penemuan. 

(Susanto, 2013: 167). 

Hakikat IPA menurut Cain dan Evans (1993: 4-6) meliputi produk, proses, sikap 

dan teknologi. 

1. IPA sebagai Produk 

IPA  sebagai  produk  menghasilkan  produk  ilmiah  berupa  fakta,  konsep 

konsep, prisnsip, teori-teori dalam kehidupan sehari-hari. Produk IPA ini dimuat dalam 

buku ajar, buku teks maupun artikel ilmiah dan jurnal. Produk  IPA  yang  dimaksud  

dalam  penelitian  ini  adalah  matei pembelajaran  yang  berisi  fakta-fakta,  konsep,  

prinsip,  teori  tentang   materi.  Dalam  poses  pembelajaran  IPA  sebagai  contoh  

produk  dapat dilihat  dari  pengetahuan  yang  didapat  siswa  mengenai  materi  yang  

dipelajari. 

2. IPA sebagai Proses 

IPA  sebagai  proses  diartikan  sebagai  proses  pemecahan  masalah  yang 

memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistemais melalui metode ilmiah. 

Menurut Funk membagi keterampilan proses menjadi dua tingkatan, yaitu keterampilan 

proses tingkat dasar (basic science process skill) dan keterampilan proses terpadu 

(integrated science process skill). Keterampilan proses  tingkat  dasar,  meliputi;  

observasi,  klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. Sementara  

keterampilan proses terpadu, meliputi; menentukan  variabel  memproses  data,  

menyusun  grafik,  memberi  hubungan variabel,  memproses  data,  menganalisis  

penyelidikan,  menyusun  hipotesis, menentukan  variabel  secara  operasional,  

merencanakan penyelidikan  dan melakukan eksperimen.  Pada penelitian ini, 
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menerapkan keterampilan dasar dan keterampilan terpadu sebagai proses di dalam 

pembelajaran IPA.   

3.  IPA sebagai Sikap Ilmiah 

Menurut Susanto (2013: 169) ada Sembilan aspek yang harus dikembangkan 

dari sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA, yaitu: sikap ingin tahu,  ingin  mendapat  

sesuatu  baru,  sikap  kerja  sama,  tidak  putus  asa,  tidak berprasangka,  mawas  diri,  

bertanggung  jawab,  berpikir  bebas,  dan  kedisiplinan diri. Sikap ilmiah 

dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan peserta didik dalam pembelajaran IPA pada 

saat melakukan diskusi, percobaan, simulasi dan kegiatan proyek lapangan. 

4.  IPA sebagai Teknologi 

IPA  sebagai  teknologi  bertujuan  untuk  mempersiapkan  diri  siswa  dalam 

menghadapi tantangan dunia yang semakin maju dikarenakan perkembangan ilmu 

pengetahuan  dan  teknologi  di  era  global.  Produk  IPA  yang  telah  diuji 

kebenarannya  dapat  diterapkan  dan  dimanfaatkan  oleh  manusia  untuk 

mempermudah kehidupannya secara langsung dalam bentuk teknologi. IPA sebagai 

teknologi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu siswa dapat  menerapkan  suatu  

bentuk  teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Misalnya  

dengan  mempelajari  proses  terjadinya  hujan, dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan 

tadah air hujan yang disuling menjadi air bersih. 

Berdasarkan hakikat IPA tersebut, dalam proses pembelajaran diharapkan ke 

empat komponen tersebut muncul, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi 

bermakna  dan  utuh,  serta  siswa  memiliki  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  dalam 
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memahami  fenomena  alam  melalui  kegiatan  pemecahan  masalah  dengan 

menerapkan metode ilmiah, dan tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai.  

2.1.2.2 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran  IPA  diharapkan  menjadi  wahana  peserta  didik  untuk 

mempelajari  diri  sendiri,  alam  sekitar,  serta  prospek  pengembangan  lebih  lanjut 

dalam  penerapannya  di  kehidupan  sehari-hari  (KTSP;  2007:  484).  Pembelajaran 

IPA  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  sistem  sehingga  pembelajaran  IPA 

merupakan  interaksi  antara  komponen-komponen  pembelajaran  dalam  bentuk 

proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah 

ditetapkan. Carin (1993: 4) mendeskripsikan sains sebagai keteraturan dan  organisasi. 

Jagat  raya  adalah  suatu  organisasi  yang  teraur  terdiri  dari  materi  yang  memiliki 

bentuk  bermacam-macam  dari  Kristal  garam  sampai  galaksi,  dari  sel  amoeba 

sampai multi seluler manusia. Tetapi dari bentuk itu tersembunyi keteraturan dan tidak  

terlihat,  kecuali  jika  diteliti  dengan  memotong  melintang  materi  tersebut. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  secara  umum  pembelajaran  IPA  merupakan 

pembelajaran yang mempelajari mengenai diri sendiri dari yang paling kecil yaitu sel-

sel hingga jagat raya. Beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan guru dalam 

memberdayakan siswa melalui pembelajaranIPA yaitu (Samatowa, 2011:10) : 

1) Sebelum memulai kegiatanpembelajaran, siswa telah memiliki berbagai 

konsepsi dan pengetahuanyang relevan dengan materi yang akan mereka 

pelajari. Melalui pembelajaran IPA siswa akan terbantu untuk memperbaiki 

konsepsi awal yang salah, kuranglengkap atau bahkan dapat meningkatkan 

pengetahuan yang sudahdimiliki; 
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2) Aktivitas anak melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi halutama 

dalam pembelajaran IPA. Dengan berbagai aktivitas nyata, anakakan dihadapkan 

langsung dengan fenomena yang akan dipelajari,sehingga memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang aktif; 

3) Setiap pembelajaran IPA, kegiatan bertanyalah yang menjadibagian penting. 

Melalui kegiatan bertanya, anak akan berlatihmenyampaikan gagasan dan 

memberikan respon yang relevan terhadapsuatu masalah yang dimunculkan. 

4) Pembelajaran IPA memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya dalam menjelaskan suatu masalah. 

Peran guru dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat penting dalam 

menyediakan  benda-benda  konkrit  serta  alat  peraga  sebagai  pendukung 

pembelajaran, sehingga menjadikan pembelajaran IPA lebih mudah dipahami oleh 

siswa.  Pembelajaran  IPA  juga  menggunakan  keterampilan  proses  dalam 

pengalaman  belajar.  Keterampilan  proses  merupakan  perlakuan  dalam pembelajaran  

yang  menekankan  pada  pembentukan  keterampilan  untuk memperoleh  suatu  

pengetahuan  dan  mengkomunikasikan  perolehannya. Pembelajaran  IPA  juga  

mencakup  empat  komponen  hakikat  IPA.  Komponen tersebut  meliputi,  IPA  

sebagai  produk,  IPA  sebagai  proses,  IPA  sebagai  sikap ilmiah dan IPA sebagai 

teknologi. Oleh sebab itulah IPA masuk dalam kurikulum di sekolah dasar. 

2.1.3 Model Pembelajaran, Model Pembelajaran Kooperatif, dan Model 

Pembelajaran Course Review Horay 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 
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Model  pembelajaran  dapat  didefinisikan  rencana,  rancangan  atau  pola yang  

akan  diterapkan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar. Model pembelajaran adalah 

landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi  pendidikan  dan  teori  

belajar  yang  dirancang  berdasarkan  analisis terhadap  implementasi  kurikulum  dan  

implikasinya  pada  tingkat  operasional  di kelas (Suprijono, 2015: 64).  Model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam    merencenakan pembelajaran di  kelas  atau  pembelajaran  dalam  

tutorial”  (Trianto  2007:  1).  Joyce dkk (dalam  Miftahul  Huda  2014:  73)  

mendeskripsikan  model  pembelajaran  sebagai pola  atau  rencana  yang  digunakan  

untuk  membentuk  kurikulum,  mendesain materi-materi  instruksional,  dan  memandu  

proses  pembelajaran  di  ruang  kelas atau di setting yang berbeda. 

2.1.3.2 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut  Hamdani  (2011:  30)  model  pembelajaran kooperatif  adalah  

rangkaian  kegiatan  belajar  siswwa  dalam  kelompok  tertentu untuk  mencapai  tujuan  

pembelajaran  yang  telah  dirumuskan.  Slavin  (1995) menyebutkan  model  

pembelajaran  kooperatif  merupakan  model  pembelajaran yang telah dikenal sejak 

lama, di mana pada saat itu guru mendorong pada siswa untuk melakukan kerja sama 

dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya 

(peer teaching).  Berdasarkan pendapat beberapa ahli . dapat disimpulkan model  

pembelajaran  kooperatif  merupakan  pembelajaran  yang melibatkan  partisipasi  siswa  

dalam  kelompok  belajar  unuk  meningkatkan pencapaian akademik dan sosial siswa. 

Pembelajaran kooperatif juga memiliki ciri dan karakteristik dari model pembelajaran 

yang lain.  
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2.1.3.3 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Arend (2007: 5) adalah; 1) siswa  

bekerja  dalam  tim  untuk  mencapai  tujuan  belajar;  2)  tim  yang  dibentuk memiliki  

prestasi  tinggi,,  sedang  dan  rendah;  3)  tim  yang  dibentuk  heterogen terdiri  atas  

campuran  ras,  budaya,  dan  gender;  4)  sistem  reward  diorientasikan pada  kelompok  

dan  individu. 

Menurut  Hamdani  (2011:  31) ciri-ciri pembelajaran  kooperatif  yaitu;  1)  

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

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

juga  teman-teman sekelompoknya;  4)  guru  membantu  mengembangkan  

keterampilan-kelerampilan interpersonal  kelompok;  5)  guru  hanya  berinteraksi  

dengan  kelompok  saat diperlukan. Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya 

mempelajari materi saja namun  siswa  juga  mempelajari  keterampilan-keterampilan  

kooperatif. Keterampilan-keterampilan  kooperatif  tersebut  berfungsi  untuk  

melancarkan hubungan kerja dan tugas setiap siswa.  

Keterampilan-keterampilan  kooperatif  menururt  Lungdern  (dalam  Isjoni, 

2012: 46) tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Keterampilan  kooperatif  tingkat  awal,  yang  meliputi  menggunakan 

kesepakatan,  menghargai  kontribusi,  mengambil  giliran  dan  berbagi  

tugas, berada  dalam  kelompok,  berada  dalam  tugas,  mendorong  

partisipasi,  dan mengundang orang lain. 

2. Keterampilan  tingkat  menengah,  yang  meliputi  menunjukkan  

penghargaan dan  simpati,  mengungkapkan  ketidaksetujuan  dengan  
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cara  dapat  diterima, mendengarkan  dengan  arif,  bertanya,  membuat  

ringkasan,  menafsirkan, mengorganisir dan mengurangi ketegangan.  

3. Keterampilan tingkat mahir, yang meliputi mengolaborasi, memeriksa 

dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan dan 

berkompromi. 

2.1.3.4 Pengertian Model Course Review Horay 

Menurut Shoimin, (2014:54) pembelajaran Course Review Horay merupakan 

salah satu pembeajaran kooperatif, yaitu ke kegiatan belajar mengajar dengan cara 

pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran ini 

merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak 

yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa dapat 

memahami konsep dengan baik melalui model pembelajaran ini. Guru dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan karena setiap kelompok yang 

menjawab dengan benar diwajibkan berteriak “hore”. Model ini dapat menghindari 

suasana tegang selama pembelajaran. Siswa juga dapat bertukar pendapat dengan teman 

sekelompok sehingga terjadi pembelajaran tutor sebaya antar siswa.  

Menurut Huda, (2013:229) model Course Review Horay merupakan metode 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak 

horee atau yel-yel lainnya yang disukai. Metode ini berusaha menguji pemahaman siswa 

daam menjawab soa yang dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. 

Metode ini juga membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi  

kelompok. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu metode kooperatif yang 

digunakkan untuk menguji pemahan siswa melalui diskusi kelompok kecil dengan 

memasukkan permainan sehingga siswa dapat memahami konsep dengan baik melalui 

diskusi kelompok. 

2.1.3.5  Karakteristik Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

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

kooperatife tipe Course Review Horay adalah setiap anggota memiliki peran, terjadi 

hubungan interaksi langsung diantara siswa, setiap anggota kelompok bertanggung  

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

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan interpersonal kelompok , dan guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.  

 

2.1.3.6 Sintak Model Course Review Horay (CRH) 

Langkah-langkah model Course Review Horay menurut Miftahul Huda (2013:230) 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menampilkan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan 

tanyajawab. 

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. 
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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 ‘horay’ atau menyanyikan yel-yelnya. 

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

‘horee!!’. 

9. Guru memberikanrewardpada kelompok yang memperoleh nilai tertinggiatau 

yang paling sering memperoleh ‘horee!!’ 

 

 

2.1.3.7 Kelebihan Model Course Review Horay  

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

kelebihan, antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk 

dapat terjun ke dalamnya; (2) model yang tidak monoton karena diselingi dengan 

hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat 

karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan; dan (4) skill kerjasama 

antarsiswa yang semakin terlatih. 

2.1.3.8Kekurangan Model Course Review Horey 

Setiap model pembelajaran mempunyai kekurangan masing-masing, menurut 

Shoimin (2014:54) kekurang model pembelajaran Course Review Horay yaitu: (1) 

adanya peluang untuk curang; (2) siswa aktif dan pasif nilainya disamakan. Sedangkan 
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menurut Huda, (2014:231) kekurang model pembelajaran Course Review Horay yaitu: 

(1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif; (2) adanya peluang untuk curang; 

(3) beresiko mengganggu suasana kelas lain. 

Cara mengatasi kekurangan dalam model Course Review Horay yaitu dengan 

menetapkan aturan dalam mengerjakan soal kelompok yaitu dengan memberikan tugas 

kepada setiap anggota kelompok sehingga semua anggota kelompok mendapatkan tugas 

yang sama rata yaitu masing-masing anak menjawab satu soal dalam mengerjakan tugas 

kelompok tersebut, sehingga tidak ada siswa yang pasif. 

 

 

 

2.1.3.9 Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay 

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

salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara 

pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran ini 

merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak 

yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Menurut Huda 

(2013:231) Model pembelajaran Course Review Horay memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun 

kedalamnya; (2) metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga 

suasana tidak menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat karena suasana 

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

terlatih. 
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Model Course Review Horay merupakan model yang membentuk kelompok 

kecil agar siswa belajar secara aktif, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran Course Review Horay memungkinkan siswa untuk aktif selama 

pembelajaran. Dengan menggunakan model Course Review Horay, kegiatan diskusi 

siswa akan menjadi lebih menyenangkan. Model Course Review Horay  merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam 

pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, 

serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara mudah. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil  belajar  yang  merupakan  perubahan  tingkat  pengetahuan, keterampilan 

dan sikap seseorang seteah terjadinya proses belajar yang mencakup tiga  ranah,  yaitu  

kognitif,  afektif  dan  psikomotorik.  Hasil  belajar  dapat  diartikan  sebagai  

perubahan-perubahan  yang  telah terjadi  pada  diri  peserta  didik,  baik  menyangkut  

aspek  kognitif,  afektif,  dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.Ibrahim 

dalam Susanto (2016: 5)  menyatakan  bahwa  hasil  belajar  diartikan  sebagai  tingkat  

keberhasilan  peserta didik  dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang  diperoleh  dari  hasil  tes  mengenal  sejumlah  materi  

tertentu.  Hasil  belajar melputi  pemahaman  konsep  (aspek  kognitif),  keterampilan  

proses  (aspek psikomotor) dan sikap peserta didik (aspek afektif).  
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Menurut Permendikbud nomor 41 menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh guru 

terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram  dengan  menggunakan  tes  dan  nontes  dalam  bentuk tertulis atau lisan, 

pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, portofolio,  dan  penilaian  diri.  Penilaian  hasil  pembelajaran 

menggunakan  Standar  Penilaian  Pendidikan dan  Panduan Penilaian Kelompok Mata 

Pelajaran. 

 

2.1.4.2 Pemahaman Konsep (Aspek Kognitif) 

Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti  

dari  materi  atau  bahan  yang  dipelajari.  Menurut Bloom dalam Dimyati dan 

Mudjiono, 2009: 26 pemahaman  konsep terdiri dari enam jenis perilaku, sebagai 

berikut: 

1. Mengingat, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan 

tersimpan dalam ingatan. 

2. Memahami,  mencakup  kemampuan  menangkap  arti  dan  makna  tentang  hal 

yang dipelajari. 

3. Mengaplikasikan,  mencakup  kemampuan  menerapkan  metode  dan  kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Menganalisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian –

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 
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5. Mengevaluasi,  kemampuan  membentuk  pendapat  tentang  beberapa  hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Mencipta. 

2.1.4.3 Keterampilan Proses (Aspek Psikomotor) 

Keterampilan  proses  merupakan  keterampilan  yang  mengarah  kepada 

pembangunan  kemampuan  mental,  fisik,  dan  sosial  yang  mendasar  sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu peserta didik. Ranah 

psikomotor menurut Simpson dalam Dimyati & Mudjiono, 2009: 29 terdiri dari tujuh 

perilaku, antara lain sebagai berikut: 

1. Persepsi,  mencakup  kemampuan  memilah-milah  hal  secara  khas,  dan  

menyadari adanya perbedaan khas tersebut. 

2. Kesiapan,  mencakup  kemampuan  penempatan  diri  dalam  keadaan  di  mana 

akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. 

3. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh 

atau peniruan. 

4. Gerakan  yang  terbiasa,  mencakup  kemampuan  melakukan  gerakan-gerakan 

tanpa contoh. 

5. Gerakan  kompleks,  mencakup  kemampuan  melakukan  gerakan  atau 

keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien dan tepat. 

6. Penyesuaian  pola  gerakan,  yang  mencakup  kemampuan  mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang 

berlaku. 
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7. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas 

dasar prakarsa sendiri. 

2.1.4.4  Sikap Peserta didik (Aspek Afektif) 

Ranah  afektif  yang  dipaparkan  oleh  Krathwohl  dan  Bloom dalam Dimyati  

& Mudjiono, 2009: 27 terdiri dari lima perilaku-perilaku, sebagai berikut: 

1. Penerimaan,  mencakup  kepekaan  tentang  hal  tertentu  dan  kesediaan  

memperhatikan hal tersebut. 

2. Partisipasi,  mencakup  kerelaan,  kesediaan  memperhatikan,  dan  berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan. 

3. Penilaian  dan  penentuan  sikap,  mencakup  menerima  suatu  nilai,  

menghargai, mengakui, dan menentukan sikap. 

4. Organisasi,  mencakup  kemampuan  membentuk  suatu  system  nilai  sebagai 

pedoman dan pegangan hidup. 

5. Pembentukan  pola  hidup,  mencakup  kemampuan  menghayati  nilai  dan 

membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.  

Berdasarkan  aspek  tiga  ranah  hasil  belajar,  maka  dapat  diperoleh  bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dialami oleh siswa sebagaI hasil dari 

proses belajar yang meliputi tiga domain yang terdiri dari aspek kognitif, afektif dan  

psikomotor.  Dalam  penelitian  ini,  hasil  belajar  siswa  lebih  ditekankan  pada aspek 

kognitif karena peneliti ingin mengetahui keefektifan model Course Riview Horay yang 

ditinjau melalui hasil posttest siswa.  

Hasil belajar IPA dalam aspek kognitif sesuai dengan hakikat IPA sebagai 

proses, yaitu ; mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi. 
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Kemudian  menurut  hakikat  IPA  sebagai  produk  sesuai  dengan  aspek  kognitif 

mencipta (Wisudawati&Susilowati, 2014: 39). Indikator  yang  digunakan  untuk  

instrumen  penelitian  adalah  dengan menggunakan  ranah  kognitif  sebagai  bahan  

acuan  pembatan  indikator  dalam perencanaan  pelaksanaan  pembelajaran.  Kemudian  

indikator  tersebut  dijadikan sebagai kisi-kisi soal yang digunakan dalam soal pretest 

dan posttest. 

 

 

2.1.4.5 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan dilakukan oleh siswa dalam 

rangka mengikuti proses pembelajaran. Aktivits tersebut dapat berupa aktivitas fisik 

maupun mental (Sardiman, 2015:100). Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2015: 

101)membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan 

sebagai berikut: 

a. Visual activities, meliputi : membaca, memerhatikan gambar demonstrasi dan 

percobaan. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,musik, 

pidato. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, seperti : menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
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f. Motor activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activites, seperti : menaruh minat, merasa bosan, 

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

Dari uraian diatas disimpulkan, aktivitas siswa merupakan seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran.  

2.1.5 Media Pembelajaran  

2.1.5.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Criticos (dalam Daryanto, 2016:5) media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Menurut Sudjana dan Rifai (2010:1) media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar 

ada dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur 

oleh guru. Sesuai dengan pendapat tersebut, Hamdani (2010:243) mengemukakan 

pengertian media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Sedangkan menurut Degeng (dalam Wena, 2012:9) media pembelajaran adalah 

komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan 

kepada siswa, baik berupa orang, alatmaupun bahan.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan media pembelajaran adalah 

komponen komunikasi yang membawa pesan-pesan sebagai alat bantu dalam mengajar.  
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Fungsi media dalam proses pembelajaran menurut Daryanto (2016:10-12) diantaranya: 

(1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan 

pearantaraan gambar, potret, slide, film, video atau media yang lain siswa dapat 

memperoleh gambaran yang nyata tentang benda/ peristiwa sejarah, (2) Mengamati 

peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Dengan slide, 

film atau video siswa dapat mengamati pelangi, gunung meletus, pertempuran dan 

sebagainya, (3) dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, 

model atau foto siswa dapat dengan mudah membandingkan kedua benda yang berbeda 

sifat, ukuran, dan warna. (4) dapat menjangkau auien yang jumlahnya banyak dan 

mengamati obyek secaraserempak. (5) dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan 

yang berlangusng secara cepat. Dengan bantuan film atau video siswa dapat mengamati 

dengan jelasa fenomena yang ada di alam semesta.   

Penggunaan media sangat diperlukan dalam pembelajaran karena selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, menyajikan data dengan menarik serta 

terpercaya sehinga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman.  

Menurut Hamdani (2010:248) secara garis besar, media pembelajaran dapat 

dikelompokan menjadi delapan, diantaranya :  

1) media audio: media yang hanya dapat didengar yang memiliki unsur suara, 

contohnya radio, rekaman. 

2) media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung unsur 

suara seperti gambar, lukisan dan foto.  

3) media audio visual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga memiliki 

unsur gambar yang dapat dilihat seperti video dan film.  
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2.1.5.2 Media Audiovisual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau disebut juga media pandang-

dengar. Salah satu media audio visual yaitu media video. Media video adalah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Kemampuan video dalam menvisualisasikan materi 

terutama efektif untuk membantu menyampaikan materi yang bersifat dinamis 

(Daryanto, 2016:107). Sedangkan menurut Hamdani (2010:254) belajar melalui video 

lebih mudah dibandingkan melalui teks sehingga siswa lebih aktif dalam berinteraksi 

dengan materi karena video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau 

kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan media video adalah media 

yang mengandung unsur gambar dan suara, bergerak secara sekuensia sehingga dapat 

memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian secara jelas.  

Kelebihan menggunakan media audio atara lain: (1)  ukuran media video sangat 

fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan; (2) Video merupakan bahan ajar 

non cetak yang kaya akan informasi dan lugas karena dapat sampai kehadapan siswa 

secara langsung;(3) media video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran.  

Kelemahan media video antara lain : (1) fine details artinya media tayangnya 

tidak dapat menampilkan obyek sampai yang sekecil-kecilnya dengan sempurna; (2) 

size information artinya tidak dapat menampilkan obyek dengan ukuran yang 

sebenarnya; (3) third dimension artinya gambar yang diproyeksikan oleh video 

umumnya berbentuk dua dimensi; (4) opposition artinya pengambilan yang kurang tepat 

dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang 
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dilihatnya; (5) setting artinya penonton sulit menafsirkan latar tempat dari kejadian yang 

sedang berlangsung; (6) material artinya dalam menampilkan video membutuhkan alat 

proyeksi; (7) Budget artinya biaya untuk membuat program video membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit.  

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan media video, dengan meminimalkan 

kekurangan, peneliti ingin menggunakan media video sebagai alat bantu pembelajaran 

secara efektif.  

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung peneliti 

dalam melaksanakan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran Course Review 

Horay dalam berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh  Ni Made Marteni  Dewi, dkk pada tahun 2014 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Course Review Horay 

(CRH) Terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V SD Tahun Pelajaran 2013/2014 

di Gugus IV Kecamatan Buleleng”. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan 

statistik inferensial pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model 

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

pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD di Gugus IV Kecamatan Buleleng. 

Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh t hitung sebesar 4,46, sedangkan t tabel dengan db = 

37 pada taraf signifikansi 5% adalah 1,74. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan 

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Disamping itu, rata-rata skor hasil belajar IPA 
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kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran CRH (21,83) lebih tinggi 

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

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

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD tahun pelajaran 2012/2013 di Gugus IV 

Kecamatan Buleleng. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jusman Lapatta, dkk pada tahun 2015 dengan 

judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Model Course Review 

Horay Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Impres Sintuwu”. Berdasarkan  hasil 

penelitian ditemukan peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan data 

hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dengan persentase ketuntasan 61,36%, 

dikategorikan cukup mengalami peningkatan pada siklus II dengan kategori sangat baik 

dengan persentase 90,90%. Hasil belajar pada pra tindakan yaitu daya serap klasikal 

58,75% dan ketuntasan belajar klasikal 30%. Hasil belajar pada tindakan siklus I yaitu 

daya serap klasikal 64,75% dan ketuntasan belajar klasikal 55%. Hasil belajar pada 

tindakan siklus II daya serap klasikal 86% dan ketuntasan belajar klasikal 90%. 

Berdasarkan hasil ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan Model Course 

Review Horay pada Mata Pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Inpres Sintuwu. 

Pada tahun 2012 Pt. Pujayanti, I Nym. Murda, I Md. Citra melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay 

Berbantuan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Gugus VII 

Munduk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 

model Course Review Horay terhadap hasil belajar IPA siswa. Disimpulkan bahwa,  
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penerapan  model  pembelajaran Course  Review  Horay  berpengaruh terhadap  hasil  

belajar  IPA  siswa  kelas  IV semester  genap  SD  gugus  VIII  Munduk tahun 

pelajaran 2012/2013.Berdasarkan  temuan-temuan  dalam penelitian  ini,  dapat  

disampaikan  saransaran  kepada  beberapa  pihak,  yaitu pertama,  kepada  siswa  agar  

menerima pelajaran  dengan  baik  dan  meningkatkan hasil  belajarnya  dengan  

diterapkannya model pembelajaran  Course Review Horay berbantuan media gambar.  

Kedua,  kepada guru  hendaknya  dalam  memilih  model pembelajaran  yang  

diterapkan  dalam proses  pembelajaran  di kelas  harus kreatif dan  inovatif,  sehingga  

pembelajaran menjadi  efektif,  menyenangkan  dan  tidak monoton  serta  dapat  

meningkatkan aktivitas  dan  hasil  belajar  siswa.  Ketiga, kepada  sekolah  hendaknya  

menggunakan hasil  penelitia  ini  sebagai  rujukan  dalam upaya menambah suatu 

pengetauan untuk meningkatkan  kualitas  dalam  menyusun kurikulum  sekolah.  

Keempat,  kepada peneliti  lain  yang  berminat  untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang model pembelajaran  Course Review Horay berbantuan  media  gambar  

agar memperhatikan  kendala-kendala  yang dialami dalam penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan  untuk  perbaikan  dan penyempurnaan  penelitian  yang  akan 

dilaksanakan. Semoga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 

pertimbangan  dalam  penyempurnaan  hasil yang diperoleh dalam penelitian 

selanjutnya yang lebih luas. 

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

judul “Keefekifan Model Course Review HorayTerhadapPeningkatan Hasil Belajar 

IPS” Berdasarkan hasil hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan independent 

samples t test, dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar IPS peserta didik 
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kelas V antara yang mendapatkan pembelajaran menggunakan model course review 

horay dan yang menggunakan model konvensional. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji 

hipotesis kedua dengan menggunakan one sample t test, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model course review horay lebih tinggi daripadayang menggunakan 

model konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa model course review horay 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

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

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Course Review Horay 

Berbantuan Media Video Pembelajaran”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) 

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 24 (baik). Siklus II memperoleh skor 

29 (sangat baik), meningkat pada siklus III memperoleh skor 34 (sangat baik); (2) 

aktivitas siswa pada siklus I skor 24,80( baik), pada siklus siklus II memperoleh skor 

26,88( baik), meningkat menjadi 30,72 (sangat baik) ; (3) hasil belajar siswa pada siklus 

I mengalami ketuntasan klasikal sebesar 55,55% ( sedang), mengalami peningkatan 

pada siklus II menjadi 66,66% (tinggi), dan mengalami peningkatan di siklus III 

menjadi 86,11 % (sangat tinggi). Simpulan dalam penelitian ini adalah model Course 

Review Horay berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahimah, dkk tahun 2014 dengan judul 

“The Implementation of Cooperative Learning Course Review Horay Type Aided 

Macromedia Flash Media in Integral Calculus Course”. Berdasarkah hasil analisis 
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diperoleh bahwa rata-rata nilai tes siswa adalah 61,44 meningkat 14 poin dari siklus 1. 

Angket Siklus 2 Analisis kuesioner siklus 2 disajikan bahwa 58,33% siswa memiliki 

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

sangat positif meningkat 11,37%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meidian Kusumahati tahun 2014 dengan judul 

“Keefektifan Model Course Review Horay Terhadap Peningkatan Hasil Belajar”. 

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan 

menggunakan independent samples t test, dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V antara yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

model course review horay dan yang menggunakan model konvensional. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dengan menggunakan one sample t test, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPS peserta didik kelas V yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan model course review horay lebih tinggi 

daripadayang menggunakan model konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model course review horay lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Anggraeni tahun 2011 dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

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

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan data hasil penelitian terdapat peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS.Keterampilan guru mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya, pada siklus  memperoleh skor rata-rata 2,6. Pada siklus II meningkat menjadi 

3,2 dan pada siklus IIImeningkat hingga 3,8. Aktivitas siswa juga menunjukkan adanya 

peningkatan, pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,3. Pada siklus II memperoleh 
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skor rata-rata 2,6 kemudian pada siklus III memperoleh skor rata-rata mencapai 3,5. 

Persentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 

persentase ketuntasan belajar barumencapai 44%. Pada siklus II mengalami peningkatan 

yaitu 67% dan pada siklus IIImengalami peningkatan yang signifikan yaitu persentase 

ketuntasan belajar mencapai 93%. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

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

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan 

cara pengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran ini 

merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak 

yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Menurut Huda 

(2013:231) Model pembelajaran Course Review Horay memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: (1) strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun 

kedalamnya; (2) metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga 

suasana tidak menegangkan; (3) semangat belajar yang meningkat karena suasana 

pembelajaran berlangsung menyenangkan; (4) skill kerja antarsiswa yang semakin 

terlatih. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji variabel bebas dan variabel terikat yang 

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

Review Horay, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Berdasarkan 

kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan, diperoleh alur berpikir bahwa 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gugus Dewi Sartika Semarangbelum 

optimal. Model pembelajaran Course Review Horay memungkinkan siswa untuk aktif 
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selama pembelajaran. karena model Course Review Horay, merupakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan kegiatan diskusi siswa akan menjadi lebih aktif. 

Model Course Review Horay  merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi 

secara positif dalam pembelajaran, selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari 

secara mudah. 

Berdasarkan teori tersebut diasumsikan bahwa model Course Review Horay 

akan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil 

belajar akan menjadi lebih baik dan meningkat, adapun keterkaitan antara variabel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

Pre-test   

 

  

 Pre-test   CRH    

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

Ceramah 

dan tanya 

jawab 
Hasil 

post-test 

Hasil 

pre-test 

Kelas 

control 

Kelas 

Eksperimen 

Dibandingkan 

Hasil 

post-test 

Hasil 

Post-test 
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Ho:  Model pembelajaran Course Review Horay dan model Picture and Picturesama   

efektif terhadap hasil belajar IPA kelas V di SDN Gugus Dewi Sartika 

Kecamatan Bergas. 

Ha :  Model pembelajaran Course Review Horay lebih efektif dibandingkan model 

Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA kelas V di SDN Gugus Dewi 

Sartika Kecamatan Bergas. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Menurut pemaparan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang 

disampaikan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut, Model course review 

horay efektif meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V. Hal tersebut ditunjukkan 

hasil uji t nilai posttest kedua kelas diperoleh thitung sebesar 1,96019 lebih besar 

dibandingkan harga ttabel sebesar 1,6725 sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata hasil 

belajar IPA pada siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelas kontrol. 

Pemaparan simpulan di atas sesuai dengan hipotesis penelitian yang tercantum pada bab 

II, bahwa model course review horayefektif terhadap hasil belajar IPA materi “Daur Air 

dan Menghemat Air” pada siswa kelas V SDN Gugus Dewi Sartika, Kecamatan Bergas. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, membuktikan bahwa ada 

keefektifan penggunaan model course review horay terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V materi “Daur Air dan Menghemat Air” di SDN Gugus Dewi Sartika, 

Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yaitu 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan model yang inovatif terutama course review horay 

pada mata pelajaran IPA materi “Daur Air dan Menghemat Air” karenadapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan lebihefektif 

meningkatkan hasil belajar siswa. 



138 
 

 
 

5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa hendaknya antusias dalam  proses pembelajaran course review horay agar 

tercipta suasana  yang kondusif dan tidak bosan sehingga meningkatkan keaktifan siswa 

yang berdampak pada hasil belajar siswa. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Pembelajaran yang menerapkan model course review horay perlu dipersiapkan 

dengan matang meliputi penyesuaian materi, penggunaan media, alat, dan bahan belajar 

untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. 
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