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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE
R E V I E W  H O R A Y T E R H A D A P  H A S I L  B E L A J A R  P A D A
PEMBELAJARAN TERPADU SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 SUKARAME

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

NOVITA RINI

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa pada
pembelajaran terpadu dan pembelajaran yang dilakukan cenderung bersifat
tradisional dengan metode ceramah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe course review horay terhadap hasil
belajar siswa pada pembelajaran terpadu. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode quasi experiment dengan desain penelitian
nonequivalent control group design, yaitu desain kuasi eksperimen dengan
melihat perbedaan pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol
yang tidak dipilih secara random (acak). Penelitian ini menggunakan sampling
purposive. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis
tes. Data dianalisis menggunakan uji independent sample t test. Hasil analisis data
diperoleh simpulan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe
course review horay terhadap hasil belajar pada pembelajaran terpadu siswa kelas
IV SD Negeri 1 Sukarame. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar
siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe course review horay pada kelas eksperimen (IV A) yaitu 79,35
lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran
menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol (IV B) yaitu 71,05.

Kata Kunci: course review horay, hasil belajar, pembelajaran terpadu.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD WHICH USE
TYPE OF COURSE REVIEW HORAY TO THE STUDENT RESULT OF

INTEGRATED LEARNING AT THE FOURTH GRADE OF
SDN 1 SUKARAME ACADEMIC YEAR 2016/2017

by

NOVITA RINI

The problem in this research was about student result of integrated learning that
still low, and also the method used tends to be traditionally which use lecture
method. The aim of this research was to find out the effect of cooperative learning
method which use type of course review horay to the student result of integrated
learning. The method used in this research was quasi experiment, which used
nonequivalent control group design as the research design, it is quasi experiment
by finding the difference between pretest and posttest in experimental class and
control class which were not chosen randomly. This research used sampling
purposive. The instrument used in this research was technical test. The data was
analyzed using independent sample t test. According to the result of data analysis,
it can be concluded that there is an effect of cooperative learning method which
use type of course review horay to the student result of integrated learning at the
fourth grade of SDN 1 Sukarame. It can be seen from the student average score
who take learning process through cooperative learning method which use type of
course review horay in experimental class (IVA) 79,35 is higher than the student
average score in control class(IVB) 71.05, which used lecture method.

Keywords: course review horay, integrated learning, result of learning.



iv

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE
R E V I E W  H O R A Y T E R H A D A P  H A S I L  B E L A J A R  P A D A
PEMBELAJARAN TERPADU SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 SUKARAME

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

NOVITA RINI

Skripsi
Sebagai  Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jurusan Ilmu Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017









viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir

Selatan Kabupaten Pesisisr Barat pada tanggal 16

November 1995. Sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara

pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Maliha, S.Pd.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan di TK Dharma Wanita pada

tahun 2001 yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat. Pendidikan Sekolah Dasar

(SD) di SD Negeri Tanjung Setia dan selesai pada tahun 2007 yang terletak di

Kabupaten Pesisir Barat. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

diselesaikan pada tahun 2010 di SMP N 1 Pesisir Selatan terletak di Kabupaten

Pesisir Barat. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) selesai pada tahun 2013

di SMA N 1 Pesisir Selatan yang juga terletak di Kabupaten Pesisir Barat.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Guru

Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri). Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan  (KKL) pada

bulan September 2015 dengan tujuan Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Malang. Pada

tanggal 18 juli 2016-28 agustus 2016 penulis mengkuti Kuliah Kerja Nyata



ix

(KKN) dan Praktek Profesi Kependidikan (PPK) di Desa Srikencono dan SD N 1

Srikencono yang terletak di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung

Tengah.



x

MOTTO

“Bertaqwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu, Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu”

(QS. Al-Baqarah ayat 282)

“Kemajuan merupakan kata yang merdu. Tetapi perubahanlah penggeraknya dan
perubahan mempunyai banyak musuh”.

(Robert F. Kennedy Quote)

“Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya
dipikirkan.
(Penulis)



xi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas
Kehadirat Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua Orangtua ku tercinta Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Maliha, S.Pd yang
selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, motivasi, usaha

yang luar biasa sepanjang perjalanan hidupku demi tercapainya cita-citaku

Para Guru dan Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang
sangat berharga selama ini melalui ketulusan dan kesabaran

Keluarga Besar SD Negeri 1 Sukarame

Almamater tercinta

Serta

Semua keluarga, sahabat yang begitu tulus menyayangiku dengan segala
kekuranganku.



xii

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan

karunia yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa

shalawat teriring salam sehingga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW yang syafaatnya sangat diinginkan dan dirindukan kelak di

Yaumil akhir.

Skripsi berjudul ”Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review

Horay Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Terpadu Siswa Kelas IV SD

Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” adalah salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakulktas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan.

2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan

Kerjasama.

3. Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Utama dan

Keuangan.



xiii

4. Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan

Alumni.

5. Dr. Riswanti Rini , M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan.

6. Drs. Maman Surahman, M.Pd., selaku Ketua Program Studi PGSD, dan

selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu

saya sejak semester awal hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih

atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan selama ini.

7. Dr. Een. Y. Haenilah, M.Pd., selaku Pembimbing I atas segala kesediaan dan

kesabarannya dalam memberikan bimbingan, saran, kritik,  dan motivasi

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Drs. M. Coesamin, M.Pd., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan

bimbingan, koreksi, dukungan, dan saran yang membangun dalam

penyelesaian skripsi ini.

9. Staff Akademik dan Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang

telah membantu segala administrasi di kampus.

10. Kedua orang tua ku. Ayah Supriyadi dan Ibu Maliha, S.Pd yang selalu ada

untukku. Terima kasih atas kasih sayang tulus, motivasi, nasehat, dan doa

yang tiada hentinya selalu dipanjatkan demi kelancaran ku selama ini tanpa

ayah dan emak aku tidak mungkin berjalan sejauh ini, ayah dan emak adalah

belahan jiwa ku, alasan mengapa aku hidup, alasan aku untuk berjuang. Cita-

cita besar ku adalah menjadi anak yang berbakti dan bisa menjadi kebanggaan

ayah dan emak. Bisa menyelesaikan studi S1 gambaran hati ku adalah “betapa

aku bahagia terlahir menjadi putri kalian”. Selalu sehat dan panjang umur

untuk kedua malaikat ku agar terus bisa mendampingi aku sampai akhir hayat.



xiv

11. Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 1 Sukarame yang telah bersedia

membantu di lapangan untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Siswa-siswi kelas IV A dan IV B yang telah mengikuti proses pembelajaran

dengan baik.

13. Ketiga Kakak ku, Riza Andreas Putra, S.Pd., Pratu. Dian Dwi Putra., Yessi

Octaria, A.md., yang selalu mendoakan, memberikan saran, nasehat, dan

motivasi, serta berusaha memberikan yang terbaik demi masa depan ku.

14. Sahabat sepanjang masa Roni Sandra yang selama ini selalu mendoakan aku,

memberikan motivasi, saran, dan bantuan dalam proses untuk mewujudkan

cita-citaku. Terima kasih karena selalu ada disampingku dan selalu menjadi

teman curhatku bersedia mendengarkan keluh kesahku. Tetap seperti ini,

sampai akhir hayat.

15. Sahabat yang sudah menjadi keluargaku Miftahul Nuranisa, Anggi Rizka

Romadhona, Meriya Andriyani, yang selama ini telah menjadi sahabat yang

baik sejak awal perkuliahan dan banyak membantu selama proses perkuliahan

hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dan

kekal abadi.

16. Sahabat seatap yang menjadi keluarga pertamaku di perantauan ini, Lesi

Yusna Meda, Eva Rodiyanti, Sinta Karnia, Juwita Angelina, kalian luar biasa

selalu menemani hari-hari ku dikosan tercinta Iwari, selalu bersedia

mendengarkan keluh kesah dan mendukungku agar terus semangat. Semoga

persahabatan tetap terjalin dan kekal abadi.

17. Teman-teman PGSD 2013 yang telah membersamai lebih kurang 4 tahun.

Terimakasih Hilda, Nila, Fifi, Garnis, Indri, Eri, Mela, Dayang, Intan, Ana,



xv

Ristia, Ajeng, Delfi, Rini, Ena, Ratna, Juju, Diah, Ica, Laila, Rahayu, Nasta,

Mya, Tara, Dita, Winda, Rani, Cika, Riska, Anggi, Vegita, Tirta, Kiki, Erlin,

Mia, Acep, Irfan, Made, Didit, Ibe, Ajiz, Anas, Fedrik, Riski, Ravel, Rio.

Terimakasih atas kebersamaan selama ini, semoga ilmu kita bermanfaat bagi

Nusa dan Bangsa.

18. Teman-teman KKNPPL di Desa Srikencono Eci, Elinda, Dhanar, Adi, Acep

yang telah membersamai dan  memberikan pengalaman selama di Desa

Srikencono.

19. Semua pihak yang telah memantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, ini adalah sebuah karya terbaik yang dapat penulis persembahkan.

Besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bantuan

dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Amin.

Bandar Lampung, Mei 2017
Penulis

Novita Rini



xvi

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xviii
DAFTAR GAMBAR................................................................................................. xix
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................. xx

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
B. Identifikasi Masalah....................................................................................... 6
C. Pembatasan Masalah...................................................................................... 7
D. Rumusan Masalah.......................................................................................... 7
E. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7
F. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran .............................................................................. 9
B. Hasil Belajar .................................................................................................. 15
C. Pembelajaran Terpadu ................................................................................... 16
D. Model Pembelajaran ...................................................................................... 21
E. Model Pembelajaran Kooperatif .................................................................... 22
F. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay ....................... 24
G. Penelitian yang Relevan................................................................................. 29
H. Kerangka Pikir ............................................................................................... 30
I. Hipotesis Penelitian ....................................................................................... 32

III. METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian ........................................................................................... 33
B. Waktu dan Tempat Penelitian........................................................................ 34
C. Populasi dan Sampel Penelitian..................................................................... 34
D. Variabel Penelitian......................................................................................... 36
E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.............................................. 36
F. Teknik Pengumpulan Data............................................................................. 38
G. Uji Instrumen Tes .......................................................................................... 38
H. Uji Persyaratan dan Teknik Analisis Data ..................................................... 44
I. Pengujian Hipotesis ....................................................................................... 45



xvii

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................................... 47
B. Deskripsi Populasi Penelitian ........................................................................ 47
C. Pelaksanaan Penelitian................................................................................... 48
D. Hasil Penelitian.............................................................................................. 49
E. Pengujian Persyaratan Analisis Data ............................................................. 61
F. Pengujian Hipotesis ....................................................................................... 62
G. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................................... 65

V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ........................................................................................................ 72
B. Saran .............................................................................................................. 73

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 75

LAMPIRAN .............................................................................................................. 77



xviii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Nilai UTS Pembelajaran Terpadu Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame......... 5
2. Desain Penelitian ................................................................................................. 33
3. Populasi Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame ................................................ 35
4. Daftar Interpretasi Koofisien “r” .......................................................................... 42
5. Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal......................................................................... 43
6. Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal............................................................................ 43
7. Kriteria Daya Pembeda Soal ................................................................................ 44
8. Hasil Uji Pembeda Soal........................................................................................ 44
9. Jadwal dan Pokok Bahasan Pelaksanaan Penelitian............................................. 48
10. Distribusi Nilai Pretest Kelas Eksperimen ........................................................... 51
11. Distribusi Nilai Posttest Kelas Eksperimen.......................................................... 52
12. Deskripsi Hasil Belajar Kelas Eksperimen .......................................................... 53
13. Distribusi Nilai Pretest Kelas Kontrol.................................................................. 55
14. Distribusi Nilai Posttest Kelas Kontrol ................................................................ 57
15. Deskripsi Hasil Belajar Kelas Kontrol ................................................................. 58
16. Rekapitulasi N-Gain............................................................................................. 58
17. Analisis Peningkatan Hasil Belajar Aspek Kognitif ............................................ 59
18. Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol .......................................... 61
19. Hasil Uji Homogenitas Data ................................................................................ 62
20. Hasil Uji Hipotesis ............................................................................................... 64



xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian ...................................................................................... 31
2. Histogram Pretest Kelas Eksperimen..................................................................... 51
3. Histogram Posttest Kelas Eksperimen................................................................... 53
4. Histogram Pretest Kelas Kontrol ........................................................................... 55
5. Histogram Posttest Kelas Kontrol.......................................................................... 57



xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Uji Validitas Instrumen Tes.................................................................................. 77
2. Hasil Uji Coba Realibilitas Soal........................................................................... 78
3. Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran .......................................................................... 80
4. Hasil Uji Pembeda Soal........................................................................................ 81
5. Rekapitulasi Nilai Kelas Eksperimen ................................................................... 82
6. Rekapitulasi Nilai Kelas Kontrol.......................................................................... 86
7. Rekapitulasi N-Gain ............................................................................................. 90
8. Data Hasil Belajar Siswa Aspek Kognitif ............................................................ 94
9. Uji Normalitas ...................................................................................................... 96
10. Uji Homogenitas .................................................................................................. 97
11. Uji Hipotesis......................................................................................................... 99
12. Tabel r .................................................................................................................. 100
13. Tabel t................................................................................................................... 102
14. Tabel Logaritma ................................................................................................... 104
15. Rencana Implementasi Pembelajaran................................................................... 105
16. RPP Kelas Eksperimen......................................................................................... 109
17. LKPD Kelas Eksperimen ..................................................................................... 127
18. RPP Kelas Kontrol ............................................................................................... 135
19. Kisi-kisi Instrumen Tes ........................................................................................ 151
20. Instrumen Tes....................................................................................................... 156
21. Kunci Jawaban Instrumen Tes ............................................................................. 165
22. Soal Pretest dan Posttest....................................................................................... 166
23. Kunci Jawaban Pretest dan Posttest ..................................................................... 173
24. Foto Kegiatan Pembelajaran ................................................................................ 174
25. Balasan Izin Penelitian ......................................................................................... 177
26. Surat Keterangan Penelitian ................................................................................. 178
27. Surat Keterangan Dekanat.................................................................................... 179



1

I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik setelah

melalui usaha-usaha belajar guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang

diharapkan adalah agar siswa mampu mengembangkan potensi yang ada

pada dirinya sehingga dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 sebagai

berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyrakat, bangsa, dan
Negara.

Pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk

kepribadian bangsa, memiliki fungsi dan tujuan yang harus di capai.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun

2003 Bab 2 pasal 2 sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Uraian di atas membuktikan bahwa pendidikan sangatlah penting

diberikan karena membentuk watak dan karakter  manusia yang baik,

untuk memperlancar proses pendidikan diperlukan suatu wadah atau

lembaga yang disebut sekolah dan sesuai dengan kurikulum yang

diberlakukan secara nasional yang memuat berbagai pembelajaran

termasuk pembelajaran tematik terpadu. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 menegaskan bahwa Kurikulum 2013

untuk sekolah dasar didesain dengan menggunakan pembelajaran tematik

terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu strategi pembelajaran

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman

yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan pembelajaran ini dapat dilihat

dari aspek proses, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Salah satu

upaya kreatif dalam melaksakan pembelajaran yang menggunakan

kurikulum berbasis di sekolah dasar adalah melakukan pembelajaran

terpadu.

Pembelajaran terpadu berperan penting dalam usaha menciptakan manusia

yang berkualitas. Salah satu tuntutan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran

tematik terpadu adalah agar siswa menguasai konsep pembelajaran terpadu

yang menuntun siswa sebagai peserta didik untuk dapat mengkonstruksi

sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman nyata siswa dan bukan

hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Guna

mencapai tujuan tersebut, guru di tuntut agar lebih kreatif dalam memilih
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strategi metode, dan model pembelajaran yang tepat agar dapat membantu

siswa untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep

pembelajaran terpadu serta mampu mengaplikasikan konsep yang mereka

terima dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran tematik terpadu yang dilakukan masih cenderung bersifat

tradisional yang berorientasi pada guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran,

metode yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran cenderung

menggunakan metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif

dalam menerima informasi. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan

kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa kurang

merasakan manfaat pembelajaran yang telah mereka pelajari dalam

kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah nyata yang mereka

hadapi.

Pembelajaran terpadu memerlukan suatu model pembelajaran yang tepat

yang dapat meningkatkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan

menciptakan suasana belajar yang meriah dan menyenangkan agar siswa

tidak mudah jenuh dan bosan pada saat mengikuti pembelajaran, sehingga

siswa lebih mudah dalam menguasai dan memahami konsep dengan cara

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan hanya sekedar mentransfer

pengetahuan dari guru ke siswa,  pada akhirnya diharapkan hasil belajar

siswa dapat meningkat.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran

yang dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran yang inovatif, yakni
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pembelajaran yang dapat mendorong siswa aktif. Model pembelajaran

kooperatif lebih menekankan pada keaktifan siswa di kelas, sehingga

suasana belajar menjadi lebih bersemangat dan tidak kaku. Siswa bekerja

sama dengan kelompoknya untuk bersaing dengan kelompok lain guna

menjadi kelompok terbaik. Salah satu contoh dari model pembelajaran

kooperatif adalah tipe course review horay.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay

dapat mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Model

pembelajaran tipe ini merupakan cara belajar mengajar yang lebih

menekankan pada pemahaman materi yang diajarakan guru dengan

menjawab soal-soal. Model pembelajaran koopertatif tipe course review

horay tidak hanya menginginkan siswa belajar dibidang akademik saja

tetapi melatih siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial yang

pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan di SD Negeri 1 Sukarame Kota Bandar

Lampung, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran

terpadu yang dilaksanakan dikelas IV antara lain kurangnya interaksi

siswa dalam proses berlangsungnya pembelajaran dan rendahnya

pemahaman siswa tentang materi yang mereka pelajari dalam

pembelajaran, kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.

Data nilai hasil Ujian Tengah Semester pada pembelajaran terpadu siswa

Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame, tergambar pada tabel nilai berkut:
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Tabel 1. Data nilai UTS pada pembelajaran terpadu siswa Kelas IV
SD Negeri 1 Sukarame semester ganjil tahun ajaran
2016/2017

Kelas Jumlah
siswa

Nilai KKM Jumlah
ketuntas
an

Persentasi
(%)
ketuntasan

Keterang
an

IV A 39 ≥ 65

≥ 65

7 17,95 Tuntas< 65 32 82,05 Belum
Tuntas

IV B 38 ≥ 65 9 23,69 Tuntas< 65 29 76,31 Belum
Tuntas

IV C 39 ≥ 65 4 10,26 Tuntas< 65 35 89,74 Belum
Tuntas

IV D 36 ≥ 65 7 19,44 Tuntas< 65 29 80,56 Belum
Tuntas

Sumber: Dokumentasi nilai UTS pembelajaran terpadu siswa kelas IV SD
Negeri 1 Sukarame tahun ajaran 2016/2017

Berdasarkan tabel 1. Dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar hasil

belajar siswa kelas IV pada pembelajaran terpadu tidak tuntas. Hal ini

berarti hasil belajar pada pembelajaran terpadu siswa rendah. Masih

rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran terpadu dipengaruhi

beberapa faktor salah satunya yaitu interaksi yang terjadi dalam

pembelajaran yang telah dilaksanakan didominasi oleh guru. Guru dituntut

untuk lebih kreatif dengan memilih strategi, model, dan metode

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru diharapkan

mampu menciptakan situasi kelas yang santai, meriah dan menyenangkan

sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Solusi

yang dapat diterapkan untuk membuat pembelajaran yang menarik, efektif

dan interaktif dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

course review horay.
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay siswa

harus berperan aktif dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru, kelompok yang dapat menjawab benar

diwajibkan untuk berteriak “horee!” atau yel-yel lainnya yang telah

disepakati dengan kelompok. Model ini dapat mencipatkan suasana kelas

yang meriah dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk

mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Course Review Horay terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran

Terpadu Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka berbagai masalah dapat

teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang dilakukan cenderung bersifat tradisional dengan

metode ceramah.

2. Kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa

cenderung pasif.

3. Nilai UTS pada pembelajaran terpadu rata-rata masih dibawah KKM.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas,

peneliti membatasi masalah tentang hasil belajar pada pembelajaran

terpadu yang masih rendah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay terhadap hasil belajar

siswa pada pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Kota

Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe course review horay terhadap hasil

belajar siswa pada pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 1 Sukarame

tahun ajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap

perkembangan pembelajaran terpadu, khususnya terkait hasil belajar

siswa pada pembelajaran terpadu dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Memberikan solusi baru dalam melakukan interaksi pembelajaran

sesuai dengan kondisi mereka sekarang serta memberikan motivasi

baru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada

pembelajaran terpadu.

b. Bagi Guru

Memberikan wawasan baru tentang model pembelajaran kooperatif

tipe course review horay dan dampaknya terhadap hasil belajar

siswa pada pembelajaran terpadu.

c. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai sumber pemikiran dalam menentukan model pembelajaran

pada pembelajaran terpadu.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk meningkatkan kinerja peneliti agar

menjadi calon pendidik yang profesional.

e. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi yang dapat

mendukung penelitian-penelitian dalam mengkaji dan

mengembangkan ilmu pendidikan.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

1.1 Pengertian Belajar

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan

lingkungannya. oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan

dimana saja. Salah satu bukti bahwa seseorang itu telah belajar adalah

adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang tersebut karena

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan,

keterampilan, dan sikapnya. Belajar dapat dipandang sebagai proses

yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui

berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Menurut Winkel dalam

Susanto (2013: 4) belajar adalah “suatu aktifitas mental yang

berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat

relatif konstan dan berbekas”. Adapun menurut Hamalik (2014: 36)

belajar adalah merupakan “suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi

lebih luas dari pada itu, yakni mengalami”. Menurut Sagala (2003: 37)
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konsep belajar menunjuk kepada  ”suatu proses perubahan perilaku

atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu”.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku, pola pikir, dan

karakteristik pada individu yang diperoleh berdasarkan pengalaman

dan interkasi dengan lingkungannya.

1.2 Ciri-ciri Belajar

Belajar sebagai konsep mendapatkan pengetahuan dalam prosesnya.

Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu

pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat

mengumpulkan dan menerimanya. Belajar menurut Siregar dan Nara

(2014: 5) memiliki beberapa ciri-ciri belajar sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah
laku bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor.

2) Perubahan ini tidak berlangsung sesaat saja, melainkan atau
dapat disimpan.

3) Perubahan itu terjadi begitu saja, melainkan harus dengan
usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan.

4) Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan
fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau
pengaruh obat-obatan.

1.3 Prinsip-prinsip Belajar

Prinsip-prinsip belajar yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam

kegiatan belajar dan pembelajaran sesuai dengan pendapat Dimyati

dan Mudjiono dalam Warsita (2008: 64) adalah sebagai berikut:

1) Perhatian dan motivasi belajar peserta didik.
2) Keaktifan belajar dan keterlibatan langsung/pengalaman dalam

belajar.
3) Pengulangan belajar.



11

4) Tantangan semangat belajar.
5) Pemberian balikan dan penguatan belajar
6) Adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar.

1.4 Teori Belajar

Teori belajar merupakan upaya untuk  menggambarkan bagaimana

terjadinya proses belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam

pikiran siswa. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu

pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil

belajar.

1.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme

Paham konstruktivisme menyatakan bahwa siswa aktif

membangun pengetahuannya sendiri. Menurut Slavin dalam Al-

Tabany (2014: 29) teori konstruktivisme adalah teori yang

menyatakan bahwa “siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan

itu tidak lagi sesuai”.  Isjoni (2014: 11-12) menyatakan sebagai

berikut:

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah
salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham
konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota
kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa
anggota kelompok harus saling membantu untuk
memahami materi pelajaran.

Lebih lanjut disampaikan Nur dalam Al-Tabany (2014: 29-30)

teori konstruktivisme adalah:
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Satu prinsip yang paling penting dalam psikologi
pendidikan yaitu bahwa guru tidak hanya sekedar
memberikan  pengetahuan  kepada siswa, tetapi siswa harus
membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan

bahwa teori belajar konstruktivisme dengan pembelajaran secara

kooperatif adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang

berpusatkan siswa. Guru berperanan sebagai fasilitator yang

membantu pelajar membina pengetahuan dan menyelesaikan

masalah.

1.4.2 Teori Belajar Kognitif

Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh anak

aktif berpikir kritis dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Lingkungan dimana anak belajar sangat menentukan proses

perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget dalam Huda

(2014: 43) menyebutkan bahwa “seorang anak akan mencari

keseimbangan antara struktur pengetahuan yang sudah ada

dimilikinya dengan pengetahuan baru yang diperolehnya

melalui asimilasi dan akomodasi”. Adapun menurut ahli jiwa

aliran kognitifis dalam Dalyono (2005: 34-35) menyatakan

bahwa “tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi, yaitu

tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah

laku itu terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori

belajat kognitif proses usaha belajar untuk mencari
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keseimbangan pengetahuan yang sudah ada atau sudah

dimilikinya dengan pengetahuan baru yang diperolehnya

melalui tahapan-tahapan. Perubahan anak akan terlihat melalu

tingkah laku dengan munculnya kemampuan-kemampuan

intelektual baru anak.

2. Pembelajaran

2.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan usaha untuk membuat peserta didik belajar

atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Menurut

Hamalik (2014: 57) pembelajaran “suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.

Sedangkan menurut Miarso dalam Warsita (2008: 85) pembelajaran

disebut juga kegiatan pembelajaran (instruksional) adalah “usaha

mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri

secara positif dalam kondisi tertentu”. Pendapat lain disampaikan oleh

Komalasari (2015: 3), yaitu:

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses
membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau
didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek
didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran
secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang meliputi
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unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

saling mempengaruhi yang akan mencapai tujuan pembelajaran.

2.2 Ciri-ciri Pembelajaran

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari  cenderung

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Menurut Hamalik (2014:

65-66) ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran,

ialah:

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur,
yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu
rencana khusus.

2) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur
sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap
unsur bersifat esensial, dan masing-masing memberikan
sumbangannya kepada sistem pembelajaran.

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang
hendak dicapai.

2.3 Unsur-unsur Pembelajaran

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran

adalah peserta didik, tujuan dan prosedur kerja yang berguna untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hamalik (2014: 67) unsur-

unsur pembelajaran terdiri dari:

1) Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru yang meliputi
a. Motivasi membelajarkan siswa
b. Kondisi guru siap membelajarkan siswa

2) Unsur pembelajaran konkruen dengan unsur belajar meliputi
a. Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru
b. Sumber-sumber belajar yang digunakan sebagai bahan

belajar
c. Pengadaan alat-alat bantu belajar dilakukan oleh guru,

siswa, bantuan orang tua
d. Untuk menjamin dan membina suasana belajar yang efektif
e. Subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang mantap

perlu diberikan binaan
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B. Hasil Belajar

Hasil belajar erat kaitannya dengan belajar. Hal ini dikarenakan melalui

belajar siswa bisa mendapatkan kemampuan yang dimilikinya setelah

menerima pengalaman-pengalaman dari belajarnya. Dimyati dan Mudjiono

(2009: 20) mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah hasil yang

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru”. Sedangkan menurut

Hamalik (2009: 15) bahwa “hasil belajar menunjukkan kepada prestasi

belajar, sedangkan prestasi belajar merupakan indikator adanya derajat

perubahan tingkah laku siswa”. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana

diuraiakan di atas dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Brahim dalam

Susanto (2013: 5) yang menyatakan bahwa “hasil belajar dapat diartikan

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari pelajaran disekolah

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah

materi pelajaran tertentu.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  hasil belajar

adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru dan prestasi belajar

merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. Dalam

penelitian ini, fokus penelitian adalah hasil belajar pada aspek kognitif, hasil

belajar pada aspek kognitif ini dilihat dari nilai siswa yang diperoleh pada tes

yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Bloom (Arikunto: 2013) membagi

hasil belajar kognitif menjadi menjadi 6 yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (C1), merupakan kemampuan kognitif yang paling mudah
karna tidak terlalu banyak meminta energi. Pada tingkatan ini dibagi
menjadi dua yaitu mengenal dan mengingat kembali.
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2. Pemahaman (C2), merupakan kemampuan untuk melihat hubungan fakta
dengan fakta.

3. Penerapan atau aplikasi (C3), merupakan kemampuan kognitif untuk
memahami konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara, dan
menggunakannya untuk memecahkan masalah dengan benar.

4. Analisis (C4), merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu dan
menguraikannya ke dalam unsur-unsur.

5. Sintesis (C5), merupakan kemampuan memahami dengan
mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam kesatuan atau melakukan
generalisasi.

6. Evaluasi (C6), merupakan kemampuan membuat penilaian dan
mengambil keputusan dari hasil penilaiannya.

C. Pembelajaran Terpadu

1. Pengertian Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu sering juga disebut dengan pembelajaran tematik.

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang secara sengaja

memadukan beberapa bidang mata pelajaran. Pemaduan beberapa mata

pelajaran ini siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan

secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Melalui

pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang

mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata serta tidak ada

pemisahan antar bidang studi. Pembelajaran terpadu berpusat kepada

siswa yang lebih menekankan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga

siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran terpadu menurut Kurniasih dan Sani (2015: 36) adalah

“pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa mata

pelajaran yang sesuai”. Sedangkan menurut Sukardi dalam Suryani dan

Agung (2012: 98) mengatakan pembelajaran terpadu memiliki “suatu
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tema aktual, dekat dengan siswa dan ada kaitannya dengan kehidupan

sehari-hari”.

Sejalan dengan hal tersebut, Janawi (2013: 102) menyatakan bahwa:

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang
menyatupadukan serangkaian pengalaman belajar, sehingga terjadi
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan berpusat pada
sebuah pokok atau persoalan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang menyatupadukan

serangkaian pengalaman belajar sehingga terjadi saling berhubungan satu

dengan yang lainnya. Pembelajaran terpadu memiliki suatu tema aktual

yang berpusat pada siswa dengan menampilkan masalah-masalah yang

ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

2. Karakteristik Pembelajaran Terpadu

Penerapan pembelajaran terpadu disekolah dasar merupakan sebagai

suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Biasanya dalam

proses pembelajaran anak hanya menerima pengetahuannya dari guru,

sehingga anak akan kehilangan pengalaman pembelajaran yang alamiah

dan langsung. Pengalaman sensorik yang membentuk dasar kemampuan

abstrak siswa tidak tersentuh, hal tersebut merupakan karakteristik

utama. perkembangan anak usia sekolah dasar. Pembelajaran terpadu

sebagai pendekatan baru dianggap penting untuk dikembangkan di

sekolah dasar.



18

Suryani dan Agung (2012: 101) mengemukakan karakteristik

pembelajaran terpadu sebagai berikut:

1. Holistik, suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian
dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari berbagai bidang
kajian.

2. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dengan membentuk jalinan
antar konsep-konsep yang berhubungan menghasilkan skema. Hal
ini akan berdampak pada keberadaan dari materi yang dipelajari.

3. Otentik, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami
secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui
kegiatan belajar secara langsung.

4. Aktif, pembelajaran terpadu menekankan kreativitas siswa dalam
pembelajaran baik fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna
mencapai hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan
hasrat, minat dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi
untuk terus menerus belajar.

Menurut Rusman (2011: 258) pembelajaran tematik memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1. Berpusat pada siswa.
2. Memberikan pengalaman langsung.
3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
5. Bersifat fleksibel.
6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan

menyenangkan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, karakteristik pembelajaran

terpadu yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan

pengalaman langsung dengan mnyajikan konsep belajar dari berbagai

mata pelajaran yang bersifat fleksibel. Pembelajaran menggunakan

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan yang sesuai dengan

minat dan kebutuhan siswa sehingga hasil belajar yang dicapai dapat

lebih maksimal.
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Pembelajaran terpadu mempunyai tujuan seperti yang dikemukakan

Kurniasih dan Sani (2015: 37) yaitu:

Tujuan pembelajaran terpadu adalah untuk meningkatkan pemahaman
konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, kemudian
mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, memanfaatkan
informasi, dan untuk menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan
baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan.

Berdasarkan pendapat tersebut, jadi pembelajaran terpadu memiliki

tujuan yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan penahaman konsep

yang dipelajari siswa, agar pembelajaran yang dipelajari akan lebih

bermakna bagi siswa. Siswa mampu mengembangkan keterampilan

menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. Selain tujuan

tersebut, tujuan pembelajaran terpadu yang lain adalah untuk

mengembangkan sikap positif, kebiasaan yang baik bagi siswa dan untuk

menumbuhkan nilai-nilai luhur pada siswa yang diperlukan dalam

kehidupan sehari-hari.

Menurut Suryani dan Agung (2012: 100) pembelajaran terpadu memiliki

ciri penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Ciri penting pembelajaran

terpadu sebagai berikut:

Dunia anak adalah dunia nyata, tingkat perkembangan mental anak selalu

dimulai dengan tahap berpikir nyata. Dalam kehidupan sehari-hari,

mereka tidak melihat mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. Mereka

melihat objek atau peristiwa yang didalamnya memuat sejumlah konsep

atau materi beberapa mata pelajaran. Sehingga memberikan peluang

kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan diri, pengajaran
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terpadu memberi peluang siswa untuk mengembangkan tiga ranah

sasaran pendidikan secara bersamaan. Ketiga ranah tersebut meliputi

ranah kognitif, sikap, dan keterampilan.

Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu objek atau

peristiwa sangat tergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki anak

sebelumnya. Masing-masing anak selalu membangun sendiri pemahaman

terhadap konsep baru dan anak menjadi pembangun gagasan baru. Guru

dan orangtua hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran terpadu akan lebih

bermakna kalau pelajaran sudah dipelajari siswa dan dapat

memanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Kemampuan yang

diperoleh dari satu pelajaran akan memperkuat kemampuan yang

diperoleh dari mata pelajaran lain. Pembelajaran terpadu juga Efisiensi

waktu, sehingga guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyusun

persiapan mengajar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

terpadu memiliki ciri penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru

dalam proses pembelajaran. Guru harus mengetahui bahwa

perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata.

Materi pada pembelajaran terpadu memuat sejumlah materi dari beberapa

mata pelajaran. Sehingga memberikan peluang kepada siswa untuk

mengembangkan kemampuan diri yang meliputi tiga ranah yaitu ranah

kognitif, sikap dan keterampilan secara bersamaan.
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Masing-masing anak selalu membangun sendiri pengetahuan dan

pemahamannya terhadap suatu konsep baru sehingga anak menjadi

pembangun gagasan baru. Pembelajaran terpadu akan lebih bermakna

bagi siswa dan siswa mampu memanfaatkan untuk mempelajari materi

berikutnya. Pembelajaran terpadu ini yang lebih berperan aktif adalah

siswa, guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi

kelas dalam proses belajar yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa.

D. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran berkaitan dengan beberapa istilah, yaitu pendekatan

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik

pembelajaran. Model pembelajaran adalah pembungkus proses

pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan, strategi,

metode, dan teknik pembelajaran. Menurut Joyce dalam Al-Tabany

(2014: 23), sebagai berikut:

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pola untuk merencanakan pembelajaran dikelas
atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-
perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku, film, computer,
kurikulum, dan lain-lain.

Selanjutnya, menurut Soekamto dalam Al-Tabany (2014: 24)

mengemukakan maksud dari model pembelajaran, yaitu:
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kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang  sistematis
dalam mengorganisasikan   pengalaman   belajar untuk
mencapai tujuan belajar tertentu,  dan berfungsi sebagai pedoman
bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan aktivitas belajar-mengajar.

Komalasari (2015:57) menyebutkan “model pembelajaran pada dasarnya

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir

yang disajikan secara khas oleh guru”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran yang dilakukan

dengan prosedur yang sistematis sebagai pedoman pembelajaran guna

mencapai tujuan belajar tertentu dengan menggunakan perangkat-

perangkat pembelajaran sebagai alat bantunya. Penggunaan model

pembelajaran tergambar  secara rapi dari awal sampai akhir

pembelajaran dengan mengusung beberapa metode yang tepat di

dalamnya.

E. Model Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar

kegiatan pembelajaran memiliki tujuan dan lebih menarik. Salah satu

model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk kelompok-kelompok

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Isjoni (2014: 16)

mengungkapkan bahwa:
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Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini
sangat banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar
mengajar yang berpusat pada siswa (studend oriented), terutama untuk
mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan
siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang
agresif dan tidak peduli pada yang lain. Model pembelajaran ini telah
terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan
berbagai usia.

Menurut pendapat Rusman (2011: 201) pembelajaran kooperatif

(cooperative learning) merupakan “bentuk pembelajaran dengan cara

peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara

kolaboratif yang anggotanya hanya terdiri dari empat sampai enam orang

dengan struktur kelompok yang bersifat homogeny”. Sedangkan menurut

Johnson dalam Isjoni (2014: 17) cooperative learning adalah

“mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil

agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka

miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran siswa dibentuk dalam

kelompok-kelompok kecil dan memecahkan suatu masalah bersama

dengan kelompoknya bertukaran pikiran, informasi, atau suatu gagasan

hingga meraih suatu keberhasilan belajar, model pembelajaran kooperatif

juga melatih keterampilan sosial siswa dalam belajar.

2. Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran secara

berkelompok yang mempunyai berbagai macam variasi  dalam
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pembelajarannya, sesuai dengan kebutuhan. Jenis dan teknik dalam

pembelajaran kooperatif yang beragam pada prinsipnya sama, yaitu

peserta didik belajar secara berkelompok bersama teman-temannya

dengan cara saling mengahargai pendapat dan memberikan kesempatan

kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat atau gagasannya

dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Dalam

penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe course review horay karena model pembelajaran ini

mampu menghidupkan suasana belajar yang meriah dan menyenangkan

karena diselingi sedikit hiburan sehingga tidak membuat suasana belajar

yang menegangkan. Model pembelajaran kooperatif tipe course review

horay ini bersuha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal,

dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah

dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar

wajib berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel yang disepakati

kelompoknya.

F. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Course Review Horay

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review

Horay

Course review horay adalah salah satu model pembelajaran kooperatif

yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara pengelompokkan siswa ke

dalam kelompok-kelompok kecil. Model pembelajaran kooperatif tipe

course rerview horay pembelajarannya yang menyenangkan karena setiap

siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak “horee!!” atau
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yel-yel lainnya yang disukai. Model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab

soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang

telah dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban

benar wajib berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel yang disepakati

kelompoknya. Model pembelajaran kooperattif tipe course review horay

juga membantu siswa memahami konsep dengan baik melalui diskusi

kelompok. Kuniasih dan Sani (2015: 80) model pembelajaran kooperatif

tipe course review horay yaitu “model pembelajaran yang dapat

menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena

setiap siswa yang dapat menjawab benar maka siswa tersebut diwajibkan

berteriak “hore!” atau yel-yel lainnya yang disepakati”. Menurut Huda

(2014: 229-230) model pembelajaran kooperatif tipe course review horay

“merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas

menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat

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

disukai”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay adalah salah satu model

pembelajaran yang mengkondisikan siswa menjadi ke dalam kelompok-

kelompok kecil lalu diberikan pertanyaan dan yang menjawab benar

diwajibkan berteriak “horee!!” atau yel-yel lainnnya yang telah disepakati

kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay ini
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juga dapat menciptakan suasana kelas yang meriah dan menyenangkan

sehingga siswa lebih termotivasi mengikuti pembelajaran.

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Course Review Horay

Suatu model pembelajaran tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan

dalam penerapannya. Huda (2014: 231) menyatakan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay memiliki beberapa

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

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

karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan;

(3)semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran

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

terlatih. Huda (2014: 231) menyatakan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe course review horay ini juga memiliki kelemahan: yaitu,

(1) penyemarataan nilai antara siswa pasif dan aktif; (2) adanya peluang

untuk curang; dan (3) berisiko menggangu suasan belajar kelas lain.

Kurniasih dan Sani (2015: 81) menyatakan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe course review horay memiliki kelebihan dan kelemahan

yaitu:

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe course review
horay yaitu: (1)  Pembelajarannya menarik dan mendorong
siswa untuk dapat terjun kedalamnya, (2) Pembelajarannya
tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga
suasana tidak menegangkan, (3) Siswa lebih semangat belajar
karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan, (4)
Melatih kerjasama antar siswa di dalam kelas.



27

b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe course review
horay yaitu: (1) Siswa aktif dan pasif nilainya disamakan, (2)
Adanya peluang untuk curang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay adalah

pembelajarannya yang menarik karena diselingi dengan sedikit hiburan

kemudian model pembelajaran kooperatif tipe course review horay

memeliki kelemahan yaitu adanya peluang siswa untuk curang.

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course

Review Horay

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay

dalam pembelajaran harus memperhatikan langkah-langkah

pelaksanaannya, hal ini penting diperhatikan sebelum menerapkan model

pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

yang maksimal.

Huda (2014: 230-231) menguraikan langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe course review horay sebagai berikut.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik

dengan tanya jawab.
3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.
4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau

kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut
kemudian diisi dengan nomor yang ditentuka guru.

5. Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan
jawabannya di dalam kartu atau kotak yang nomornya
disebutkan guru.

6. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam
kartu atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah
diberikan tadi.
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7. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi
tanda check list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau
menyanyikan yel-yelnya.

8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak
berteriak “horee!!”.

9. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh
nilai tertinggi atau yang paling sering memperoleh “horee!!”.

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay menurut Aqib (2013: 28-29) adalah.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan/menyajikan materi.
3. Memberikan kesempatan siswa  tanya jawab.
4. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak

9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka
sesuai dengan selera masing-masing siswa.

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban
di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung
didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi
tanda silang (X).

6. Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertical atau horizontal,
atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lainnya.

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang
diperoleh.

8. Penutup.

Berdasarkan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay di atas, maka dalam penelitian ini mengacu langkah-angkah

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay yang

dikemukakan oleh Huda (2014: 230-231) yaitu: (1) Guru menyampaikan

kompetensi yang ingin dicapai, (2) Guru menyajikan atau

mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya jawab, (3) Guru

membagi siswa dalam kelompok-kelompok, (4) Untuk menguji

pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai dengan

kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan nomor yang
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ditentukan guru, (5) Guru membacakan soal secara acak dan siswa

menuliskan jawabannya di dalam kartu atau kotak yang nomornya

disebutkan guru, (6) Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di

dalam kartu atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah

diberikan tadi, (7) Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa

memberi tanda check list (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau

menyanyikan yel-yelnya, (8) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar

dan yang banyak berteriak “horee!!”, (9) Guru memberikan reward pada

kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau yang paling sering

memperoleh “horee!!”.

G. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yan relevan dengan penelitian yang akan

diujikan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nyoman Marteyani (2012) Pengaruh Pengunaan Model Pembelajaran

Koopertaif Tipe Course Review Horay Terhadap Aktivitas Belajar dan

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Ciri-Ciri Makhluk Hidup Kelas

VII SMP Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2011/2012.

Pengaruh Positif Pengunaan Model Pembelajaran Koopertaif Tipe Course

Review Horay Terhadap Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Pada

Materi Pokok Ciri-Ciri Makhluk Hidup Kelas VII SMP Negeri 13 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2011/2012 dengan hasi nilai rata-rata pretest

39,00 dan nilai rata-rata posttest sebesar 75,62.
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2. Vina Angela (2016) Penerapan Model Cooperative Learning tipe Course

Review Horay Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas V B

SD Negeri 10 Metro Pusat.

Penerapan Model Cooperative Learning tipe Course Review Horay

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas V B SD Negeri 10

Metro Pusat, diperoleh hasil belajar dengan persentase pada siklus II

72,27% dengan kategori “tinggi”.

H. Kerangka Pikir

Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay adalah model

pembelajaran yang menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, di

mana jawaban soal tersebut dituliskan pada kotak atau kartu yang telah

dilengkapi nomor, kemudian siswa atau kelompok yang menjawab benar

harus langsung berteriak “horee!!” atau  menyanyikan yel-yel lainnya yang

telah disepakati kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe course review

horay proses pembelajarannya lebih berpusat pada siswa yang dikemas dalam

bentuk permainan. Suasana belajar dan interaksi yang menyenangkan

membuat siswa lebih menikmati pelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan

untuk belajar, tidak membuat suasana kelas yang menegangkan, dan siswa

lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa mudah

memahami materi. Salah satu kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe

course review horay menurut Huda (2014: 231) yaitu “semangat belajar yang

meningkat karena pembelajaran yang berlangsung menyenangkan”.
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Berdasarkan penelitian yang relevan, diperoleh kesimpulan bahwa  model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang sama yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay pada pembelajaran terpadu.

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini dimulai dengan

memberikan soal pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian

kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe course review horay dan kelas kontrol menggunakan metode

ceramah. Setelah itu diakhir pembelajaran siswa diberi soal posttest.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay dikelas

eksperimen diharapkan mampu mempengaruhi hasil belajar aspek kognitif

siswa. Hal ini terjadi jika perolehan posttest kelas eksperimen lebih tinggi

dari pada kelas kontrol.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:
X = Variabel Bebas
Y = Variabel Terikat

Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Course

Review Horay

(X)

Hasil Belajar

(Y)
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I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan  (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:H = Ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course

Review Horay terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Terpadu

Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Tahun Ajaran 2016/2017.H = Tidak Ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Course Review Horay terhadap Hasil Belajar Pada   Pembelajaran

Terpadu Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Tahun Ajaran

2016/2017.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimen semu (quasi eksperimen). Menurut Sugiyono (2015: 116)

penelitian quasi eksperimen merupakan “penelitian yang mempunyai

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen”. Bentuk desain quasi eksperimen yang digunakan adalah

menggunakan desain nonequivalent control group design, yaitu desain

kuasi eksperimen dengan melihat perbedaan pretest maupun posttest

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih secara

random (acak). Desain penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 2. Desain Penelitian

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test
Eksperimen O X O
Kontrol O O

Sumber: Sugiyono (2015: 116).

Keterangan:
X : Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe course review horayO : Skor pretest pada kelas eksperimenO : Skor posttest pada kelas eksperimenO : Skor pretest pada kelas kontrol
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O : Skor posttest pada kelas kontrol

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukarame, dengan

alamat Jl. M. Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kelurahan

Sukarame, Kota Bandar Lampung.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015: 117) populasi adalah “wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Handari Nawawi dalam Margono

(2010: 118) mengatakan bahwa populasi adalah “keseluruhan objek

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan,

gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data

yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”. Jadi,

dapat simpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan individu atau

objek yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama berupa

tingkat pendidikan serta wilayah tempat tinggal. Populasi penelitian ini

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3. Populasi Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame

No Kelas Jumlah
1 IVA 39
2 IVB 38
3 IVC 39
4 IVD 36

Jumlah 152
Sumber: Dokumentasi SD Negeri 1 Sukarame.

2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel penelitian pada penelitian ini

menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling

purposive. Menurut Sugiyono (2015: 124) sampling purposive adalah

“teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Pertimbangan yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel

dengan melihat rata-rata kemampuan yang dimiliki siswa pada setiap

kelasnya. Kemampuan siswa tersebut dapat diukur dengan melihat nilai

Ujian Tengah Semester (UTS) pada pembelajaran terpadu yang

diperoleh siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelas yang

memiliki kemampuan dan jumlah siswa yang hampir sama adalah kelas

IV A dan IV B. maka dengan pertimbangan itulah peneliti memutuskan

untuk menggunakan kedua kelas tersebut sebagai sampel dalam

penelitian ini, dimana kelas IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas

IV B sebagai kelas kontrol. Alasan peneliti memilih kelas IV A sebagai

kelas eksperimen karena rata-rata nilai UTS yang diperoleh kelas ini

sedikit lebih rendah dibandingkan kelas IV B.
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D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan hal yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

Menurut Sugiyono (2015: 60) variabel penelitian pada dasarnya adalah

“segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Variabel peneliitan ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya varibel bebas.

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independent (bebas) yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

course review horay yang dilambangkan dengan (X).

2. Variabel Dependent (terikat) yaitu hasil belajar yang dilambangkan

dengan (Y).

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay

pembelajarannya siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil

dan pembelajarannya menyenangkan karena pada pembelajaran ini

kelompok yang dapat menjawab benar harus berteriak “hore!!” atau

yel-yel lainnya yang disukai. Model pembelajaran kooperatif tipe
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course review horay ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa dan siswa menjadi aktif.

b. Hasil belajar adalah hasil interaksi dari tindak kegiatan pembelajaran

yang diikuti meliputi setiap aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor. Pengukuran hasil belajar pada ranah kognitif dapat dilihat

melalui pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay proses

pembelajaran menguji pemahaman siswa dengan menjawab soal yang

dikemas dalam sebuah permainan. Kegiatan belajarnya diawali

dengan pemberian materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, siswa

dibentuk kedalam beberapa kelompok dan siswa diminta menjawab

soal yang dibacakan secara acak dan jawaban di isi pada kotak yang

telah diberi nomor, bagi kelompok yang menjawab benar diwajibkan

berteriak “horee!!’ atau yel-yel lainnya yang telah disepakati.  Setelah

selesai membacakan soal dan jawaban siswa ditulis pada kotak, guru

dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan. Kelompok yang

banyak berteriak “horee!!” adalah kelompok terbaik dari kelompok

lainnya.

b. Hasil belajar dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil  belajar yang

ditunjukkan oleh angka atau skor hasil. Pada penelitian ini hanya

mengukur hasil belajar pada pembelajaran terpadu pada ranah

kognitif. Ukuran tersebut diperoleh setelah siswa menjawab

instrumen tes pengetahuan yang disusun dengan soal pilihan jamak
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dengan 4 pilihan jawaban. Indikator yang dibuat merupakan indikator

produk yang diturunkan dari ranah pengetahuan C1, C2, C3, dan C4

pada Taksonomi Bloom kemudian disesuaikan dengan KI dan KD

pembelajaran yang dijadikan sebagai objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

teknik tes berupa soal pilihan jamak dengan jumlah butir soal 30, yang

akan digunakan pada pretest dan posttest. Pretest dilakukan untuk

mengukur kemampuan siswa sebelum diberi perlakuan baik  pada kelas

ekperimen maupun  kelas kontrol. Posttest dilakukan setelah kelas

eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay dan kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran dengan

metode ceramah.

G. Uji Instrumen Tes

a. Uji Coba Instrumen Tes

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan uji

coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas V di SD

Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih di

ujikan di kelas pada sekolah yang sama karena kelas V telah

mempelajari materi tersebut sebelumnya di kelas IV.
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b. Uji Persyaratan Instrumen Tes

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil uji coba yang bertujuan

untuk mengetahui validitas soal, realibilitas soal, daya beda soal, dan

taraf kesukaran soal.

1) Validitas Soal

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto

(2002: 144) mengatakan “suatu instrumen yang valid atau sahih

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang

valid berarti memiliki validitas rendah”. Sugiyono (2015: 121)

menyebutkan “instrumen yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid

berarti, instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur.”

Pengujian validitas instrumen yang digunakan pada penelitian

menggunakan pengujian validitas isi, yakni ditinjau dari

kesesuaian isi instrumen tes dengan isi kurikulum yang hendak

diukur. Soal yang akan diuji tingkat kevalidannya sebanyak 30

item. Untuk mendapatkan instrumen tes  yang valid dapat

dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan

diukur sesuai dengan materi dan kurikulum yang berlaku
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b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan

indikator

c. Melakukan penilaian terhadap butir soal dengan meminta

bantuan guru mitra untuk menyatakan apakah butir-butir

soal telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.

Setelah melalui uji validitas isi, selanjutnya dilaksanakan uji

validitas butir soal yang dilakukan terhadap 30 siswa di luar

sampel dan populasi dengan jumlah 30 butir soal yang diujikan.

Pengujian validitas diperoleh dari pengukuran jumlah

responden dikali total perkalian skor X dan Y dikurang jumlah

skor variabel X dikali jumlah skor variabel Y dibagi akar

jumlah responden dikali total kuadrat skor variabel X dikurang

total kuadrat skor variabel X dikali jumlah responden dikali

total kuadrat skor variabel Y dikali total kuadrat skor variabel

Y. Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

Pengujian validitas pengetahuan (tes pilihan jamak)

menggunakan rumus Korelasi Product Moment

= N ∑XY − (∑X) (∑Y){N ∑X − (∑X) }{N ∑Y (∑Y) }
Keterangan:
rxy = koefisien korelasi X dan Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑Y = jumlah skor variabel Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑X = total kuadrat skor variabel X
∑Y = total kuadrat skor variabel Y
(Suharsimi Arikunto, 2010: 213)
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Berdasarkan data perhitungan validitas instrumen hasil belajar

pada lampiran 1, hasil uji yang diperoleh butir soal yang

dinyatakan valid berjumlah 24 butir soal dan 6 butir soal drop/

tidak valid. Tetapi pada soal pretest dan posttest digunakan

hanya 20 butir soal dengan pertimbangan untuk memudahkan

penilaian. 4 soal yang tidak dipilih sudah terwakili oleh soal

lainnya yang berasal dari indikator yang sama.

2) Realibilitas Soal

Arikunto (2009: 100) realibilitas adalah “suatu tes tingkat

keajegan atau ketepatan instrumen terhadap kelas yang dapat

dipercaya sehingga instrumen dapat diandalkan sebagai

pengambilan data. Instrumen yang dikatakan reliabel adalah

instrumen yang bila Cronbach Alpha digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data

yang sama”.

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= realibilitas soal∑ = jumlah varian butir
= varian total
= banyaknya soal

(Suharsimi Arikunto, 2009: 196)

Selanjutnya menginterprestasikan besarnya nilai realibilitas

dengan indeks korelasi sebagai berikut:
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Tabel 4. Daftar Interpretasi Koefisien “r”

Koefisien r Reliabilitas
0,80-1,00 Sangat kuat
0,60-0,79 Kuat
0,40-0,59 Sedang
0,20-0,39 Rendah
0,00-0,19 Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono(2015: 257)

Berdasarkan perhitungan realibilitas pada lampiran 2

diperoleh r hitung = 0,848 sedangkan nilai r tabel = 0,361, hal

ini berarti r hitung > r tabel (0,848 > 0,361) dengan demikian

uji instrumen tes dinyatakan realiabel. Hasil ini kemudian

dibandingkan dengan tingkat kriteria realibilitas, karena nilai r

hitung (0,848) yang diperoleh berada diantara nilai 0,80-1,00,

maka dinyatakan bahwa tingkat realibilitas dari uji coba

instrumen tes tergolong sangat kuat.

3) Taraf Kesukaran

Rumus yang digunakan untuk menghitung taraf kesukaran

seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2007: 208) yaitu:

P=

Keterangan:
P : tingkat kesukaran
B : jumlah siswa yang menjawab dengan benar
JS : jumlah seluruh siswa peserta tes

Klasifikasi taraf kesukaran dapat dilihat pada tabel 5:
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Tabel 5. Klasifikasi  Taraf Kesukaran Soal

No Indeks kesukaran Tingkat kesukaran
1 0,00-0,30 Sukar
2 0,31-0,70 Sedang
3 0,71-1,00 Mudah

Sumber: Suharsimi Arikunto (2007: 210).

Tabel 6. Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal

No Tingkat Kesukaran Nomor  Soal Jumlah
1 Mudah 3, 4, 5 3
2 Sedang 1, 2, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
30

26

3 Sukar 7 1
Data Lengkap: Lampiran 3 (Halaman 80)

Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran pada 30 soal yang

diujikan kepada sampel di luar populasi penelitan, terdapat 3

butir soal bernilai mudah, 26 soal bernilai sedang, dan 1 soal

bernilai sukar. Hal ini berarti soal dapat digunakan.

4) Uji Daya Pembeda Soal

Arikunto (2007: 211) menyebutkan daya pembeda adalah

“kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan

rendah”. Menguji daya pembeda soal dalam penelitian ini

menggunakan rumus sebagai berikut:= ( )
Keterangan:
DP : daya pembeda soal
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BA: jumlah jawaban benar pada kelompok atas
BB : jumlah jawaban benar pada kelompok bawah
N : jumlah siswa yang mengerjakan tes

Kriteria  daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Daya Pembeda Soal

No Indeks daya pembeda Klasifikasi
1 0,00-0,19 Jelek
2 0,20-0,39 Cukup
3 0,40-0,69 Baik
4 0,70-1,00 Baik Sekali
5 Negatif Tidak Baik

Sumber: Arikunto (2007: 218).

Tabel 8. Hasil Uji Pembeda Soal

No Kriteria Nomor Soal Jumlah
1 Jelek 7, 18 2
2 Cukup 2, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 24,

25, 29, 30
12

3 Baik 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 17,
20, 23, 26, 27, 28

15

4 Baik Sekali 11 1
5 Tidak Baik - -

Data Lengkap: Lampiran 4 (Halaman 81)

H. Uji Persyaratan dan Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

pengolahan data statistika SPSS 22 for windows. Sebelum melakukan uji

hipotesis maka terlebih dahulu melakukan uji prasyarat.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai hasil belajar sampel

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan

melihat nilai di Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan bantuan

program SPSS 22 for windows.
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas

dilakukan setelah di uji kenormalan datanya dengan menggunakan uji

analisis One Way Annova dengan bantuan program SPSS 22 for windows.

3. Menghitung N-Gain

N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. N-

Gain diperoleh dari pengukuran skor posttest dengan pretest dibagi oleh

skor maksimun dikurang skor pretest. Persamaan tersebut dapat dituliskan

sebagai berikut: =
Keterangan:
g : N-Gain
spost :Skor posttest
Spre : Skor pretest
Smax : Skor Maximun.

I. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah:H = Ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course

Review Horay terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Terpadu

Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Tahun Ajaran 2016/2017.H = Tidak Ada Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Course Review Horay terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran

Terpadu Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Tahun Ajaran

2016/2017.
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Dengan kriteria pengujian, bila t <t , maka H ditolak, tetapi

sebaliknya bila t >t atau t = t makaH diterima. Untuk

mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang artinya

pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat

digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus uji t.

Uji t yang digunakan adalah Independent Sample T test digunakan untuk

membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak berhubungan satu

dengan yang lain. Dua kelompok yang menjadi sampel dari penelitian ini

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dibandingkan

rata-rata nilai posttest nya. Uji t pada penelitian menggunakan bantuan

program SPSS 22 for windows.

Menurut Sugiyono (2015: 181) rumus dari uji t adalah sebagai berikut:

= Dimana = ( ) ( )( )
Keterangan:
t = uji t yang dicarix = rata-rata kelompok 1x = rata-rata kelompok 2n = jumlah responden kelompok 1n = jumlah responden kelompok 2s = varian kelompok 1s = varian kelompok 2

Kriteria ketuntasan jika hasil belajar pada pembelajaran terpadu siswa

kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol maka Ha diterima

sebaliknya jika hasil belajar pada pembelajaran terpadu kelas eksperimen

lebih rendah dari pada kelas kontrol maka Ha ditolak.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

terdapat pengaruh model pembelajaraan kooperatif tipe course review horay

terhadap hasil belajar pada pembelajaran terpadu siswa kelas IV SD Negeri 1

Sukarame Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan

dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay pada

kelas eksperimen (IV A) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan mengunakan metode

ceramah pada kelas kontrol (IV B).

Pembelajaran secara konstruktivisme menimbulkan keyakinan kepada diri

siswa berani menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dalam situasi

pembelajaran yang baru, karena siswa yang belajar secara konstruktivisme

diberi peluang untuk membina sendiri kepahaman mereka. Selain itu

pembelajaran secara kontruktivisme yang membina sendiri pengetahuan,

konsep dan ide secara aktif akan menjadikan siswa lebih paham, lebih yakin

dan lebih bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun

mengahadapi berbagai kemungkinan tantangan. Oleh karena itu, model
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pembelajaran kooperatif tipe course review horay disarankan untuk

menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran disekolah, karena dapat

membantu mempermudah pemahaman siswa mengenai materi, memberikan

motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran terpadu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar khususnya pada

pembelaran terpadu siswa kelas IV, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

1. Tingkatkan konsentrasi belajar dan motivasi untuk belajar.

2. Tingkatkan pengetahuan mengenai pembelajaran terpadu, dan terus

tumbuhkan rasa keingintahuan dalam menggali ilmu pengetahuan.

2. Bagi Guru

Sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course

review horay sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan model

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran

terpadu. dikarenakan model pembelajaran ini memiliki hubungan interaktif

dengan siswa sehingga dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa,

model pembelajaran kooperatif tipe course review horay juga dapat

membantu siswa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dengan

menarik, memudahkan penafisiran materi, dan memadatkan informasi.
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3. Bagi Kepala Sekolah

Berdasarkan temuan peneliti dapat diperoleh, bahwa hasil belajar siswa

pada pembelajaran terpadu di kelas eksperimen yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe course review horay meningkat

dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Hal ini

diharapkan agar kepala sekolah mengarahkan guru untuk menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe course review horay pada proses

pembelajaran terpadu. Agar  terjadi peningkatan kualitas pendidikan

disekolah dan pendidikan pada umunya.

4. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, hendaknya lebih mempertimbangkan lama waktu penelitian,

membuat bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator,

dan mengombinasikan model pembelajaran dengan media pembelajaran

yang sesuai sehingga kajian penelitian menjadi lebih dalam.
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