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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN  
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BANDAR LAMPUNG 

 

ABSTRAK 

 

 

Oleh: 

Nurbaiti 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar IPS. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengeruh penerapan model 

pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay terhadap 

hasil belajar IPS kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penilaian hasil 

belajar berupa tes dan dokumentasi. Jenis tes yang digunakan berupa pilihan ganda 

dengan melakukan pretest diawal pembelajaran kemudian posttest diakhir 

pembelajaran. 

Hasil tes menunjukkan nilai rata-rata dari 38 siswa pada kelas eksperimen 

yaitu 75.39 dan pada kelas kontrol sebesar 69.86. Hasil perhitungan data 

menunjukkan bahwa nilai Sig= 0.00 atau t table= 1,992 < t hitung= 3,667. Ini berarti 

nilai thitung lebih besar dari nilai t tabel baik pada taraf 5 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model 

pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay terhadap 

hasil belajar IPS siswa di kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran CTL type CRH. Hasil Belajar IPS. 
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MOTTO 

 

 زيت هللا حكمة و سراج ,والعقل الزجاجة كا النفس انما

 سين ابن. ميت فانك اظلمت ان و ,حى فانك قت اشر فاذ

 

Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan 

hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi mati 

(Ibnu Sina) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu yang sangat diperlukan oleh manusia, karena 

melalui pendidikan ini seseorang akan belajar mengembangkan potensi dirinya. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidkan Nasional dinyatakan 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 keagaamaan, 

pengendalian diri, keperibadian kecerdasan akhlah mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirimya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Agama Islam mewajibkan kepada umat-Nya untuk selalu belajar agar 

memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kehidupan 

mereka, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al- Mujadilah (58):11: 

                             : المجادلة)    

Artinya:  “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dintaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah: 11). 

 

                                                             
1 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3. 
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Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungan. Belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah 

satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

pada diri orang itu yang mungkin disebebkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Proses belajar mengajar merupakan suatu 

sistem organisasi dalam bidang cakupan yang sangat luas, oprasional kompleks 

dengan melibatkan berbagai sub sistem dengan sub sistem lainnya, dan saling 

mempengaruhi, oleh karena itu sub sistem dalam proses belajar mengajar tidak 

berinteraksi dengan baik maka pencapaian tujuan atau target pengajaran tidak akan 

berhasil secara maksimal. 

Proses belajar mengajar merupakan transformasi ilmu pengetahuan dan nilai, 

maka seharusnya setiap pendidikan sebagai bagian yang berkencimpung dalam 

pendidikan agar berusaha menciptakan proses pembelajaran berjalan dengan 

semestinya dan pada akhirnya akan dapat tercapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan Melalui pendidikan suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang tangguh, 

mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan juga dipandang 

sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam mempersiapkan 

sekaligus membentuk generasi muda dimasa yang akan dating. 
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Perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pendekatan, model, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang dapat diterapkan 

pada setiap mata pelajaran disetiap jenjang pendidikan khususnya jenjang pendidikan 

dasar dalam hal ini SD. Terkait pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar Suharjo mengungkapkan bahwa pada pendidikan di Sekolah Dasar 

dimaksudkan sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar siswa berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat 

perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi.
2
 

Pada jenjang pendidikan dasar terdapat berbagai mata pelajaran yang 

diajarkan, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Agama, Penjaskes, 

dan mata pelajaran lain sebagai muatan lokal sesuai dengan kebijakan sekolah 

masing-masing. Diantara beberapa mata pelajaran yang diajarkan, terdapat mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang tidak dapat dipandang sebelah mata 

dalam pengajarannya dijenjang sekolah dasar. 

Melalui mata pelajaran IPS siswa dapat mempersiapkan diri menjadi warga 

Negara yang baik, demokratis, bertanggung jawab, serta warga negara yang cinta 

damai dalam kehidupan di masyarakat dimana peserta didik tumbuh dan berkembang 

                                                             
2
Suharjo.  Mengenal Pendidikan Dasar Teori dan Praktek, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006), h. 1. 
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sebagai bagian dari masyarakat yang dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial 

yang terjadi di lingkunganya. 

Fenomena yang terjadi selama ini dalam pendidikan, guru memikirkan apa 

yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas guru berperan mendominasi pembelajaran dan siswa hanya sebagai objek 

penerima dari informasi yang diberikan oleh guru (teacher centered). Hal ini terjadi 

karena guru lebih mengutamakan hasil yang akan dicapai oleh siswa berdasarkan 

evaluasi yang diberikan oleh guru, baik melalui ulangan harian, tengah semester 

maupun ujian akhir semester, sehingga guru memaksakan informasi yang diberikan 

kepada siswa untuk dipahami yang akhirnya siswa hanya menghafal informasi 

tersebut tanpa mengetahui implementasinya dalam kehidupan sehari-hariannya. 

Masalah lain yang dihadapi oleh siswa adalah rendahnya minat dan prestasi 

belajar siswa dalam bidang sosial, termasuk IPS karena proses belajar mengajar yang 

kurang mendukung pemahaman anak didik, terlalu banyak hapalan dan kurang 

dilengkapi dengan praktek-praktek di lapangan. Strategi pembelajaran yang kurang 

bervariasi dapat menyebabkan turunnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPS. 

Guru yang mampu membangun suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan merupakan hal yang paling disukai siswa sehingga siswa dapat 

termotivasi dalam belajar. Guru harus menjadi seorang inisiator, maksudnya guru 

harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Ide 

yang dimaksud disini adalah guru harus mampu menciptakan hal baru dalam kegiatan 
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belajar dan mengajar. Namun, pada kenyataannya tidak semua guru menjadi inisiator 

dalam pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang duduk dengan 

rapi dan diam tetapi alam pikiran siswa terarah pada permasalahan lain yang lebih 

menarik minatnya sehingga siswa tidak dapat memahami apa yang telah guru 

sampaikan di kelas. 

Dalam interaksi eduktif guru harus berusaha agar siswa aktif dan kreatif 

secara optimal. Guru tidak harus terlena dengan menerapkan gaya mengajar 

tradisional. Guru harus bertindak sebagai fasilitator dan anak didiklah yang aktif dan 

kreatif dalam belajar. Untuk menunjang keberhasilan dalam penyampaian materi 

pembelajaran kesiswa guru haruslah menerapkan suatu model pembelajaran agar 

suatu materi pelajaran itu menjadi lebih bermakna. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

kegiatan proses pembelajaran hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi (contextual problem) karena IPS erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Masalah kontekstual, menjadikan siswa dapat belajar dari 

pengalaman maupun lingkungan sekitar, maka dari itu IPS haruslah dimengerti siswa, 

tidak hanya dihapal tetapi siswa paham benar maksud dan kegunaan ilmu IPS 

tersebut agar tujuan dari pembelajaran IPS juga dapat berhasil ditanamkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Mencermati kutipan di atas, diketahui tujuan dari mata pelajaran IPS adalah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan setiap persoalan 

yang dihadapinya dalam bermasyarakat. 
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“Menurut Susanto mata pelajaran IPS merupakan program pengajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa masyarakat.”
3
 

 

Tujuan tersebut dapat tercapai manakala pelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik dan diajarkan secara bermakna. Pola pembelajaran IPS 

hendaknya lebih menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pemahaman 

nilai, moral, dan keterampilan-keterampilan sosial pada siswa. 

Untuk menunjang tercapainya tujuan IPS maka harus didukung oleh iklim 

pembelajaran yang kondusif dan juga sarana dan prasarana yang memadai. Sarana 

dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur 

mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana dan prasarana sangat 

perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa dan juga sangat dibutuhkan 

untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Iklim pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran dan gairah belajar siswa. 

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketepatan 

guru dalam memilih serta menggunakan model pembelajaran. Hal ini didasari oleh 

                                                             
3
 Etin Solihatin dan Raharjo.  Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 14. 
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asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting dan besar 

pengaruhnya dalam pembelajaran. Apabila guru dapat memilih sekaligus 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan baik maka hasil pembelajaran 

akan baik pula atau dapat maksimal. Mengingat objek studi dari IPS adalah 

masyarakat yang sifatnya dinamis, maka perlu model yang dinamis pula. Model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Type Course Review Horay 

(CRH) merupakan salah satu jawaban yang memang dianggap cocok untuk 

pembelajaran bidang apapun. 

CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak jenis-jenis model pembalajaran CTL. 

Jenis-jenis model pembelajaran tersebut salah satunya adalah course review horey. 

CRH merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual yang bersifat 

menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran.
4
 Menurut 

Dwitantra model pembelajaran. CRH adalah suatu model pembelajaran dengan 

pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk 

menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung 

                                                             
4
Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2014),  h. 17. 
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berteriak horay. Ernawati berpendapat bahwa melalui pembelajaran CRH diharapkan 

dapat melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok 

kecil. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui hasil belajar IPS siswa kelas V saat 

ulangan harian tergolong dalam kategori rendah. KKM mata pelajaran IPS di MIN 2 

Bandar Lampung yaitu 65. Kelas V terdapat dua kelas yaitu kelas a dan b. Kelas a 

terdapat 40 siswa, sedangkan siswa yang mencapai nilai KKM berjumlah 19 orang 

dan yang tidak mencapai KKM berjumlah 21 orang. Kelas b berjumlah 39 orang, 

siswa yang mencapai KKM berjumlah 16 orang dan yang tidak mencapai KKM 

berjumlah 23 orang. Hanya 44,31 % siswa yang mencapai KKM, sedangkan siswa 

yang tidak mencapai KKM yaitu 55,69. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan 

pembelajaran banyak siswa yang asyik mengobrol dengan temannya dan hanya 

sebagian kecil siswa yang mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

Penelusuran dokumen hasil belajar IPS siswa kelas V diperoleh ketuntasan 

hasil belajar siswa rendah, nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPS kelas V 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

Data Nilai Ulangan Harian IPS Siswa Kelas V MIN 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No 

 

KKM 

 

Nilai 

Kelas  

Jumlah 

 

Persentase  

 

Keterangan  V A V B 

1  

65 

<75 21 23 44 55,69 % Tidak Tuntas 

2 >75 19 16 35 44,31 % Tuntas 
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Sumber: Dokumentasi guru kelas V MIN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

Sementara hasil wawancara dengan guru diketahui dalam proses 

pembelajaran, guru belum menggunakan model contextual teaching and learning 

type course review horay. Kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Proses pembelajaran IPS di 

kelas lebih banyak didominasi oleh guru (teacher centered) yang hanya mengajarkan 

teori yang terdapat pada buku paket. Selain itu kurang bervariasinya metode 

pembelajaran, sehingga membuat siswa tidak aktif, serta kurangnya sarana dan 

prasarana juga menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengakibatkan 

siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan. 

Peneliti menerapkan model contextual teaching and learning karena 

pembelajaran CTL memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya melalui pembelajaran yang lebih produktif dan membekali siswa 

dengan pengetahuan yang lebih bermakna. Secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditransfer) dari suatu permasalahan kepermasalahan lain dan dari suatu konteks 

kekonteks lainnya. Hasil pembelajaran CTL diharapkan dapat lebih bermakna bagi 

siswa untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan pengamatan, 

serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya. 

Peneliti menerapkan Model contextual teaching and learning type Course 

Review Horay (CRH) karena CRH merupakan salah satu model pembelajaran 

kontekstual yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 
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pembelajaran, sehingga melalui pembelajaran CRH diharapkan dapat melatih siswa 

dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

Hal tersebut juga merupakan alasan peneliti memilih siswa kelas V sebagai 

subjek penelitian ini karena ditemukan permasalahan yaitu hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS masih rendah dan dari segi aktivitas siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Hal tersebut memerlukan suatu solusi agar kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih hidup. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Type 

Course Review Horay Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kelas V MIN 2 Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru belum menerapkan model pembelajaran CTL type CRH dalam pembelajaran 

IPS siswa kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS yang ditunjukkan oleh 

ketidak tercapainya KKM. 

3. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). 

C. Pembatasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

masalah tidak tepatnya penggunaan model pembelajaran yang selama ini diterapkan 

oleh guru dalam pembelajaran IPS kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh penerapan 

model pembelajaran CTL type CRH terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS kelas V MIN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018?.” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran CTL type CRH dalam pembelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa 

kelas V MIN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara langsung maupun 

tidak langsung untuk dunia pendidikan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis. 
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a. Siswa, yaitu dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS, dengan pembelajaran 

yang meriah dan menyenangkan. 

b. Guru, guru dapat menggunakan model pembelajaran CTL type CRH dalam 

menyelenggarakan pembelajaran IPS yang mempunyai karakteristik sama. 

c. Bagi kepala sekolah, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk 

melakukan kajian bagi guru-guru dalam melaksankan pembelajaran di kelas. 

d. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

e. Peneliti, yaitu dapat meningkatkan CTL pada pembelajaran IPS sehingga dapat 

menjadi bekal awal untuk menjadi seorang guru yang professional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Model Pembelajaran CTL Type CRH 

1. Pengertian Model Pembelajaran CTL 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL)merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antaramateri yang diajarkan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga dapatmendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yangdimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Elaine B. Johnson mengatakan pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem 

yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih 

lanjut Elaine mengatakan bahwa pembelajaran kentekstual adalah suatu sitem 

pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna yang 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Jadi pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam 

memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha 

mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya dengan dunia nyata 

(model profesional). 

Howey R. Keneth mendefinisikan CTL sebagai pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar dimana siswa menggunakan pemahaman 

dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah untuk 
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memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama.
5
 

CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan 

memotivasi siswa. Pembelajaran ini digunakan untuk memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajari siswa dengan mengaitkan materi tersebut dalam konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa 

memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya. 

Menurut Johnson CTL memungkinkan siswa untuk menghubungkan isi mata 

pelajaran akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. 

CTL memperluas konteks pribadi siswa lebih lanjut melalui pemberian pengalaman 

segar yang akan merangsang otak guna menjalin hubungan baru untuk menemukan 

makna yang baru.
6
 

Model Pembelajara CTL tipe CRH merupakan salah satu model pembelajaran 

kontekstual yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran.
7
 Menurut Dwitantra model pembelajaran CRH adalah suatu metode 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan 

nomor untuk menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar 

langsung berteriak horay. Ernawati berpendapat bahwa melalui pembelajaran 

                                                             
5
Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2013), h. 187-190. 

6
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), h.189. 
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CRHdiharapkan dapat melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan 

pembentukan kelompok kecil. 

 Model pembelajaran CRH juga merupakan suatu model pembelajaran dengan 

pengujian pemahaman siswa menggunakan soal dimana jawaban soal dituliskan pada 

kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang 

mendapatkan jawaban atau tanda dari jawaban yang benar terlebih dahulu harus 

berteriak „horay‟ atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. 

Dalam aplikasinya metode pembelajaran Course Review Horay (CRH) tidak 

hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik. Course 

Review Horay sebagai salah satu proses learning to know, learning to do, learning to 

be and learning to live together untuk mendorong terciptanya kebermaknaan belajar 

bagi peserta didik. Melalui Pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat 

melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukkan kelompok kecil. 

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan model 

pembelajaran CTL type CRH merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan 

bertujuan memotivasi siswa untuk menghubungkan isi mata pelajaran akademik 

dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna dan pengalaman 

segar yang akan merangsang otak guna menjalin hubungan baru untuk menemukan 

makna yang baru dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi 

dengan nomor untuk menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda 

benar langsung berteriak horay dan dari pembelajaran ini diharapkan dapat melatih 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok kecil. 
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2. Prinsip Model Pembelajaran CTL Type CRH 

CTL sebagai suatu model dalam implementasinya tentu saja memerlukan 

perencanaan pembelajaran yang yang mencerminkan konsep dan prinsip CTL. Ada 

tujuh prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu: 

1. Konstruktivisme (constructivisme). 

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir filosofis dalam CTL yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas 

malalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau 

kaidah yang siap untuk diambil dan didengar. Manusia harus membangun 

pengetahuan yang nyata. Batasan kontruktivisme diatas memberikan penekanan 

bahwa konsep bukanlah tidak penting sebagai bagian integral dari pengalaman belajar 

yang harus dimiliki oleh siswa, akan tetapi bagaimana dari setiap konsep atau 

pengetahuan yang dimiliki siswa itu dapat memberikan pedoman nyata terhadap 

siswa untuk diaktualisasikan dalam kondisi nyata. 

2. Menemukan (inquiry). 

Menemukan, merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya menemukan 

akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat 

seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri. 

3. Bertanya (questioning). 

Unsur lain yang menjadi karakteristik CTL adalah kemampuan dan kebiasaan 

untuk bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. 
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Oleh karena itu, bertanya merupakan strategi utama dalam CTL. Penerapan unsur 

utama dalam CTL harus difasilitasi oleh guru, kebiasaan siswa untuk bertanya atau 

kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan yang baik akan mendorong pada 

peningkatan kualitas dan produktivitas dalam pembelajaran. Dalam implementasi 

CTL pertanyaan yang diajukan oleh guru atau siswa harus dijadikan alat atau 

pendekatan untuk menggali informasi atau sumber belajar yang ada kaitannya dengan 

kehidupan nyata. Dengan kata lain, tugas bagi guru adalah membimbing siswa 

melalui pertanyaan yang diajukan untuk mencari dan menemukan kaitan antara 

konsep yang dipelajari dalam kaitan dengan kehidupan nyata. 

4. Masyarakat belajar (learning community). 

Masyarakat belajar adalah membiasakan siswa utnuk melakukan kerja sama 

dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya, seperti yang 

disarankan dalam learning community, bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerja 

sama dengan orang lain melalui berbagai pengalaman (sharing). Melalui sharing ini 

anak dibiasakan untuk saling memberi dan menerima, sifat ketergantungan yang 

positif dalam learning community. 

5. Pemodelan (modeling). 

Kini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar lagi bagi siswa, karena 

dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru akan mengalami 

hambatan untuk memberikan pelayana sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa 

yang cukup heterogen. Tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif untuk 
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mengembangkan pembelajaran agar siswa bisa memenuhi harapan siswa secara 

menyeluruh, dan membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh para guru. 

6. Refleksi (Reflektion). 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja 

dipelajari, dengan kata lain refleksi adalah berpikir kebelakang tentang apa-apa yang 

sudah dilakukan di masa lalu, siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya 

sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya. Pada saat refleksi, siswa diberi kesempatan untuk 

mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati, dan melakukan diskusi dengan 

dirinya sendiri (learning to be). 

7. Penilaian Sebenarnya (authentic assessment). 

Tahap terakhir dari pembelajaran kontekstual adalah melakukan penilaian. 

Penilaian sebagai bagian integral dari pembelajaran memiliki fungsi yang amat 

menentukan untuk mendapatkan informasi kualitas, proses dan hasil pembelajaran 

melalui penerapan CTL. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan 

informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman 

belajar siswa. Terkumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai 

perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pula pemahaman 

guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar setiap siswa.
8
 

                                                             
8
Rusman,Op. Cit. h.191-197. 
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Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya lima bentuk belajar 

yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), menerapkan 

(applying), bekerjasama (cooperating) dan mentransfer (transferring). 

1. Mengaitkan: adalah strategi yanng paling hebat dan merupakan inti 

konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru 

dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi dengan demikian, mengaitkan apa 

yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. 

2. Mengalami: merupakan inti belajar kontekstual dimana mengaitkan berarti 

menghubungkan informasi barus dengan pengalaman maupun pengetahuan 

sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepatketika siswa dapat memanipulasi 

peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. 

3. Menerapkan: siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan 

pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan 

yang realistik dan relevan. 

4. Kerjasama: siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kenajuan 

yang signifikan. Sebaliknya siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat 

mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama 

tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan 

dunia nyata. 
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5. Mentransfer: peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan 

fokus pada pemahaman bukan hafalan.
9
 

3. Teori-teori yang Melandasi CTL 

a. Knowledge Based Constructivism, menekankan kepada pentingnya siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses 

belajar mengajar. 

b. Effort-based Learning/ Incremental Theory of Intellegence. Bekerja keras untuk 

mencapai tujuan belajar akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan 

yang berkaitan dengan komitmen untuk belajar. 

c. Socialication, yang menekankan bahwa belajar merupakan proses sosial yang 

menentukan tujuan sosial dan budaya perlu diperhatikan selama perencanaan 

pengajaran. 

d. Situated Learning, pengetahuan dan pengajaran harus dikondisikan dalam fisik 

tertentudan konteks sosial dalam mencapai tujuan belajar. 

e. Distributed Learning, manusia merupakan bagian terintegrasi dari proses 

pembelajaran, oleh karenanya harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas.
10

 

Dalam proses belajar mengajar, kegiatan siswa menjadi pusat perhatian guru. 

Untuk itu agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif 

                                                             
9
Dharma Kusuma, Contextual Teaching and Learning, (Yogyakarta: Rahayasa, 2009), h.59-

62. 
10

Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif). 

(Bandung: Yrama Widya, 2014), h.10. 
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belajar tentu saja diperlukan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu upaya 

kearah itu adalah dengan cara memperhatikan beberapa prinsip penggunaan variasi 

dalam mengajar. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Model pembelajaran CRH sebaiknya digunakan dengan suatu tujuan tertentu yang 

relevan dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga pembelajaran akan sejalan 

dengan perencanaan awal pembelajaran. 

2. Direncanakan secara baik dan eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran. Jadi 

penggunaan model pembelajaran CRH ini harus benar-benar berstruktur dan 

direncanakan. Karena dalam menggunakan model pembelajaran CRH ini 

memerlukan keluwesan, spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima dari 

siswa. Umpan balik ini ada dua yaitu: 

a. Umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa. 

b. Umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran. 

4. Tujuan Model Pembelajaran CTL Type CRH 

Pembelajaran CTL bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajarinya melalui pembelajaran yang lebih produktif dan 

membekali siswa dengan pengetahuan yang lebih bermakna. Secara fleksibel dapat 

diterapkan (ditransfer) dari suatu permasalahan kepermasalahan lain dan dari suatu 

konteks kekonteks lainnya. Model CTL memotivasi siswa menghubungkan 

pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa, khusunya pada mata pelajaran yang sulit 

dipahami oleh siswa. Model CTL menerapkan prinsip belajar bermakna yang 
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mengutamakan proses berlajar, sehingga siswa dimotivasi untuk menemukan 

pengetahuan sendiri dan bukan hanya transfer pengetahuan dari guru.
11

 

Hasil pembelajaran CTL diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa untuk 

memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan pengamatan, serta menarik 

kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya.Model pembelajaran CRH memiliki 

tujuan diantaranya: 

1. Meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas akademik. 

2. Siswa dapat belajar dengan aktif. 

3. Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai 

macam perbedaan latar belakang dan perbedaan cara pandang penyelesaian 

masalah. 

4. Mengetahui langkah-langkah yang akan digunakan guru ketika menggunakan 

model pembelajaran Course Review Horay(CRH). 

Terdapat banyak jenis-jenis model pembalajaran CTL. Jenis-jenis model 

pembelajaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

dari materi pembelajaran yang akan diajarkan. Terdapat 32 model-model 

pembelajaran CTL, yaitu: 

1. Examples Non-Examples. 

2. Picture and Picture. 

3. Numbered Head Together. 

                                                             
11Rudy Marwanto1,Suhartono2, Joharman, Penerapan model Contextual Teaching and Learning dalam 

peningktan pembelaajaran bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 2 Pajagatan, Jurnal Kalam Cendikia, Volume 

3, Nomor 6.1, hlm. 592 – 596. 
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4. Cooperative Script. 

5. Kepala Bernomor Struktur. 

6. Student Teams-Achievement Division (STAD). 

7. Jigsaw (Model Tim Ahli). 

8. Problem Based Learning. 

9. Artikulasi. 

10. Mind Mapping. 

11. Make–A Match. 

12. Think Pair and Share. 

13. Debate. 

14. Role Playing. 

15. Group Investigation. 

16. Talking Stick. 

17. Bertukar Pasangan. 

18. Snowball Throwing. 

19. Demonstration. 

20. Explicit Instruction. 

21. Tebak Kata. 

22. Student Facilitator and Expalaining. 

23. Course Review Horay. 

24. Inside-Outside Circle. 

25. Word Square. 
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26. Take and Give. 

27. Time Token. 

28. Pair Checks. 

29. Keliling Kelompok. 

30. Tari Bambu. 

31. Dua Tinggal Dua Tamu. 

32. PAKEM. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpilkan bahwa tujuan 

model pembelajaran CTL type CRH adalah model pembelajaran yang memotivasi 

siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya melalui 

pembelajaran yang lebih produktif dan membekali siswa dengan pengetahuan yang 

lebih bermakna. 

5. Hakikat Pembelajaran CRH pada Bidang 

Studi IPS 

Pendekatan Course Review Horay dalam pembelajaran IPS, berusaha untuk 

menguji sampai dimana pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang berkompetisi 

untukmendapatkan poin sebanyak-banyaknya dengan menjawab benar pertanyaan 

dariguru yang dibacakan secara acak. Dengan demikian siswa mampu berfikir lebih 

cepat dan memiliki motivasi dalam diri mereka masing-masing. 

Pembelajaran melalui metode ini dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan 

penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara 
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sesama siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan 

ketrampilan bekerjasama antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan 

kontribusi yang cukup berarti untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

mempelajari konsep-konsep pada IPS, pada akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

6. Keuntungan dan Kelemahan Model Pembelajaran CTL Type CRH 

Metode course review horay memilki beberapa kelebihan, antara lain: 

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

kedalamnya. 

Artinya, dengan menggunakan model pembelajaran CRH siswa akanlebih 

bersemangat dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh guru karena 

banyak diselingi dengan games ataupun simulasi lainnya. 

2. Metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana 

tidak menegangkan, dengan begitu siswa tidak merasakan jenuh yang bisa 

menjadikannya tidak berkonsentrasi terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. 

3. Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan. 

Artinya, kebanyakan dari siswa mudah merasakan jenuh apabila metode yang 

digunakan oleh guru adalah metode ceramah, oleh karena itudengan menggunakan 

model pembelajaran course review horay (CRH) mampu membangkitkan 

semangat belajar terutama anak Sekolah Dasar yang nbene masih ingin bermain-

main. 
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4. Skill kerja sama antar siswa yang semakin terlatih. 

Metode ini juga memiliki kerugian-kerugian tertentu, misalnya: 

1. Penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif. 

Artinya, guru hanya akan menilai kelompok yang banyak mengatakan horey. Oleh 

karena itu, nilai yang diberikan guru dalam satu kelompok tersebut sama tanpa 

bisa membedakan mana siswa yang aktif dan yang tidak aktif. 

2. Adanya peluang untuk curang. 

Artinya, guru tidak akan dapat mengontrol siswanya dengan baik apakah ia 

menyontek ataupun tidak. Guru akan memperhatiakan per-kelompok yang 

menjawab horey, sehingga peluang adanya kecurangan sangat besar. 

3. Berisiko menggangu suasana belajar kelas lain.
12

 

7. Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran CTL Type CRH 

Model pembelajaran CTL type CRH memiliki langkah-langkah dalam 

penerapannya. Menurut Aqib langkah-langkah model pembelajaran CTL type CRH 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi aritmatika sederhanadengan 

tanya jawab. 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 orang dalam satu 

kelompok. 

                                                             
12

Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), h.231. 
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4. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kartu atau kotak sesuai 

dengan kebutuhan dan diisi dengan nomor yang ditentukan guru. 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya didalam kartu 

atau kotak yang nomornya disebutkan guru. 

6. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa telah ditulis didalam kartu atau kotak, 

guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. 

7. Bagi yang benar,siswa memberi bintang dan lansung berteriak horay atau 

menyanyikan yel-yelnya. 

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

9. Guru memberikanreward pada yang memperoleh nilai tinggi atau yang banyak 

memperoleh horay. 

10. Penutup. 

Langkah-langkah model pembelajaran CTL type CRH yang dikemukakan di 

atas merupakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian kelas 

eksperimen. 

Pembelajaran True Or False adalah strategi pembelajaran dengan 

menggunakan kartu yang berisi pernyataan-pernyataan benar dan salah yang 

diberikan kepada masing-masing siswa untuk dijawabnya. 

Kelebihan-kelebihan: 

1. Dapat mengaktifkan seluruh siswa. 

2. Melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 
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3. Melatih siswa menghargai pendapat orang lain. 

4. Dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. 

Kelemahan-kelemahan: 

1. Memerlukan waktu lama untuk menghabiskan seluruh pernyataan. 

2. Sulit membuat daftar pernyataan yang bersifat aktual dan faktual. 

3. Siswa sulit mejawab pernyataan yang ada, sehingga kelas menjadi gaduh. 

Langkah-langkah: 

Langkah-langkah Strategi Pembelajaran True Or False adalah sebagai berikut: 

1. Guru membuat daftar pernyataan yang sesuai dengan materi pelajaran, yang 

isinya benar dan salah. Pernyataan ditulis dalam kartu indeks masing-masing 

secara terpisah dan pastikan jumlah pernyataan tersebut sesuai dengan jumlah 

siswa. 

2. Bagikan kartu masing-masing satu kepada siswa. Guru menginformasikan 

kepada siswa bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu 

membedakan mana pernyataan yang benar dan yang salah, untuk mencapai tujuan 

tersebut siswa boleh menggunakan berbagai cara, termasuk membuka buku. 

3. Ketika mata pelajaran selesai, mintalah masing-masing siswa membaca kartu 

yang diperolehnya dan dapatkan opini kelas tentang pernyataan itu benar atau 

salah. 



43 
 

4. Guru memberikan tanggapan tentang kebenaran atau kesalahan untuk masing-

masing kartu tersebut 

5. Guru memberikan simpulan. 

 

 

B. Karakteristik Siswa dan Pembelajaran IPS 

1. Karakteristik Siswa Kelas V  

Siswa kelas III, IV, dan V adalah siswa dengan rentang umur 8-11 tahun atau 

lebih adalah tahap operasi konkrit.Ciri perkembangannya memakai aturanjelas atau 

logis dan reversible.Memperhatikan karakteristik kognitif siswa kelas V MI dengan 

segala aspek dimensi perkembangannya, maka diharapkan syitem pengajaran yang 

dikembangkan mampu melayani kebutuhan belajar yang bermakna bagi siswa. 

melalui penyampaian materi pelajaran dengan baik, sehingga siswa antusias untuk 

belajar.
13

 

Menurut Bassett, Jacka, dan Logan secara umum karakteristik anak usia 

sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

1. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia 

sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 

2. Mereka senang bermain dan lebih suka bergembira/riang. 

                                                             
13

Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Renika Cipta,2008).h.123. 
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3. Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi 

suatu situasi dan mencobakan usaha-usaha baru. 

4. Mereka biasanya tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi 

sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak 

kegagalan-kegagalan. 

5. Mereka belajar secara efektifketika mereka merasa puas dengan situasi yang 

terjadi. 

6. Mereka belajar dengan carabekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar 

anak-anak lainnya. 

Menurut Piagetperkembangan intelektual peserta didik berlangsung dalam 4 

tahap yaitu digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2 

Tahapan Perkembangan Peserta Didik menurut Jean Piaget
14

 

Umur 

(tahun) 

Fase 

Perkembangan 

Perubahan Prilaku 

0-2 Tahap Sensori 

Motor 

Kemampuan berfikir peserta didik baru melalui 

gerakan dan perbuatan dan pada usia ini mereka 

belum mengerti akan motivasi dan senjata 

terbesarnya adalah „menangis‟. 

2-7 Tahap Pra-

oprasional 

Kemampuan skema kognitif masih terbatas,suka 

meniru perilaku orang lain,  mulai menggunakan 

kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan 

kalimat pendek secara efektif. 

                                                             
14

 Slameto,Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta:PT Renika Cipta, 

2010), h.12. 
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7-11 Tahap 

Operasional 

Konkret 

Peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek 

kumulatif materi dan sudah mampu berfikir 

sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-

peristiwa yang konkret. 

11-14 Tahap operasional 

Formal 

Telah memiliki kemampuan mengkoordinasi dua 

ragam kemampuan kognitif, secara serentak 

maupun berurutan, dan peserta didik mampu 

mempelajari materi pelajaran yang abstrak, seperti 

agama, matematika, dan lainnya. 

 

Tahap sensori motor ini terjadi ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun, dimana 

pada usia ini peserta didik baru melalui gerakan dan perbuatan dan pada usia ini 

mereka belum mengerti akan motivasi dan senjata terbesarnya adalah „menangis‟. 

Tahap Pra-oprasional terjadi ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Kemampuan 

berpikir peserta didik masih terbatas,suka meniru perilaku orang lain,  mulai 

menggunakan kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan kalimat pendek 

secara efektif. 

Tahap Operasional Konkret yaitu ketika peserta didik berusia 7 sampai 12 

tahun. Pada tahap ini peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif 

materi dan sudah mampu berfikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-

peristiwa yang konkret. peserta didik kelas V berada pada tahap operasional konkret. 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik siswa kelas V sekolah dasar adalah berada pada 

masa perkembangan dan pertumbuhan. Banyak aspek yang berkembang pada diri 
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anak seperti aspek fisik, sosial, emosional, dan moral sehingga anak akan 

menemukan jati diri mereka dan juga harus ditunjang oleh lingkungan dan proses 

pembelajaran menuju kedewasaan. Siswa kelas V sekolah dasar digolongkan ke 

dalam stadium operasional konkret, anak mampu melakukan aktivitas logis, mampu 

menyelesaikan masalah dengan baik tetapi masih sulit mengungkapkan sesuatu yang 

masih tersembunyi. Pada masa usia ini, anak suka menyelidik berbagai hal serta anak 

juga memiliki rasa ingin selalu mencoba dan bereksperimen. Anak memiliki rasa 

ingin tahu yang besar serta mulai menjelajah dan mengeksplorasi berbagai hal. Anak 

sudah mulai terdorong untuk berprestasi di sekolahnya, tetapi anak juga masih senang 

untuk bermain dan bergembira. Berdasarkan hal ini, guru sepatutnya lebih memahami 

dunia anak. 

 

2. Pengertian IPS 

IPS merupakan suatu bidang studi yang mempelajari manusia dalam 

lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, 

disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran ditingkat sekolah dasar dan 

menenagah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah 

“social studies” dalam kurikulum persekolahan di Negara lain, khususnya di Negara-

negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat.
15

Ilmu Pengetahuan Sosial 

                                                             
15

Sapriya, Pendidikan IPS,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),  Cet 1, h. 19. 
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merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan.
16

 

“Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai  cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 

dan budaya. IPS juga dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial  yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial”.
17

 

 

Jadi IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial. IPS juga 

membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat 

dimana peserta didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, 

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar. 

Pembelajaran IPS membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan 

sosial masyarakatnya. 

3. Karakteristik Pembelajaran IPS di MI/SD 

Proses pembelajaran IPS pada jenjang dasar berbeda dengan jenjangmenengah 

dan tinggi. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SDmemadukan cabang ilmu-

ilmu sosial (geografi, sejarah, ekonomi, dansosiologi).Menurut Susanto pola 

pembelajaran IPS di SDhendaknya lebih menekankan pada unsur pendidikan dan 

pembekalanpemahaman, nilai-moral, dan keterampilan-keterampilan sosial pada 

siswa. 

                                                             
16

Arnie Fajar, Portofolio Dalam Pelajaran IPS, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2002), 

Cet 1, h. 110. 
17

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2007),  h. 124. 
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Bruner menjelaskan bahwa terdapat tigaprinsip pembelajaran IPS di MI, yaitu 

(a) pembelajaran harusberhubungan dengan pengalaman serta konteks lingkungan 

sehinggadapat mendorong mereka untuk belajar, (b) pembelajaran harusterstruktur 

sehingga siswa belajar dari hal-hal mudah kepada hal-hal yangsulit, dan (c) 

pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehinggamemungkinkan siswa dapat 

melakukan eksplorasi sendiri dalammengkonstruksi pengetahuannya.
18

Berdasarkan 

penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa cara dan teknik pembelajaran IPS di 

MI harus dikaji dengan tepat. Materi IPS penuh dengan konsep-konsep abstrak 

seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, 

ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan. 

Oleh sebab itu, pembelajaran IPS di MI harus bergerak dari yang konkret ke yang 

abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas dan 

pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah menuju sukar, dari yang sempit 

menjadi lebih luas, dan dari yang dekat menuju jauh. 

4. Tujuan Pembelajaran IPS di SD/MI 

Tujuan pendidikan IPS adalah “untuk menghasilkan warga negara yang 

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, religius, 

jujur, demokratif, kreatif, kritis, analitis, senang membaca, memiliki kemampuan 

belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi 

                                                             
18

Ahmad Susanto,Perkembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar,(Jakarta:Prenadamedia 

Grup,2014),h.10-12. 
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terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi serta 

produktif.” 

Pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat adalah pengetahuan penting 

yang memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai siapa dirinya, 

masyarakatnya, bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan di masa lalu, 

masa sekarang, dan yang akan datang.Sikap religius, jujur, demokratis adalah sikap 

yang diperlukan oleh seorang warganegara di masa kini maupun masa depan. 

Kebiasaan senang membaca, kemampuan belajar, rasa ingin tahu merupakan kualitas. 

Kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik memberikan kesempatan kepada ran 

IPS untuk selalu sadar dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. 

Kualitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berkontribusi terhadap 

pengembangan kehidupan sosial dan budaya. 

Komunikasi adalah kemempuan penting untuk kehidupan abad ke-21 

Kemampuan komunikasi mendasariinteraksi sosial yang tak dapat dihindari, semakin 

baik kemampuan berkomunikasisemakin baik interaksi yang terjadi.
19

 

“Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat.”
20

 

 

                                                             
19

Kementrian agama, Balai Diklat Keagamaan Bandung: (On-Line) tersedia di: 

http//bdkbandung. kemenag.go.id/jurnal/330-pembelajaran-ips-dalam-kurikulum-2013, 22 maret 2017, 

jam 08.30, WIB.  
20

Trianto.Op. Cit. h.176. 

http://bdkbandung.kemenag.go.id/%20jurnal/%20330-pembelajaran-ips-dalam-kurikulum-%20%202013
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Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS 

disekolah diorganisasikan secara baik. Jadi kesimpulannya tujuan dari pembelajaran 

IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, 

serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian 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. Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan 

dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru.
21

 Menurut Hamalik bahwa hasil belajar menunjukkan kepada prestasi 

belajar, sedangkan prestasi belajar merupakan indikator adanya derajat perubahan 

tingkah laku siswa. 

“Bloom menerangkan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor. Tingkatan ranah kognitif, yaitu dari pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.Pada ranah afektif, 

terdapat lima tingkatan ranah, yaitu menerima, menanggapi, menilai, 

mengelola, dan menghayati.” 

 

 

Menurut Bloom dalam hasil belajar terbagi menjadi tiga ranahyaitu: 

                                                             
21

Djamarah dan Sayful Bahri, Op. Cit. h.20. 
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1. Ranah Kognitif, yaitu berkenaan dengan hasilbelajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu pengetahuan, ingatan,pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2. Ranah Afektif, yaituberkenaan dengan sikap yang terdiri dari limaaspek, yakni 

penerimaan, jawabanatau reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah Psikomotorik, yaituberkenaandengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enamaspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan atau 

ketepatan,gerakanketerampilankompleks, dan gerakanekspresifdan interpretative.
22

 

Suprijono mengatakan bahwa, “Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Masing- masing kemampuan meliputi.” 

1. Domain kognitif meliputi: knowledge (pengetahuan, ingatan), omprehension  

(pemahaman, menjelaskan, meringkas), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan),synthesis(mengorganisasikan, 

merencanakan),evaluation (menilai). 

2. Domain afektif terdiri dari: receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakteristik). 

3. Domain psikomotorik terdiri dari: mencakup kemampuan produktif, tekink, fisik, 

sosial dan intelektual.
23

 

                                                             
22

 Nana Sudjana, Op. Cit. h.22-23.  
23

Agus Suprijono, Op. Cit. h. 6-7. 
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Tiga ranah yang dikemukakan diatas yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik merupakan ranah yang dapat dilakukan oleh siswa. Ketiga ranah 

tersebut dapat diperoleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar. Pada penelitian ini 

yang diukur adalah ranah kognitif saja karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai materi pelajaran. 

Pengukuran Hasil Belajar Ranah Kognitif. 

Menurut Bloom ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni: 

a. Pengetahuan (C1), contohnya pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti  

rumus, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, istilah tersebut memang  perlu 

dihafal dan diingat agardikuasainya sebagai dasar bagi pengetahuanatau 

pemahaman konsep lainnya. 

b. Pemahaman (C2), contohnya menjelaskan dengan susunan kalimat, memberi  

contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau mengungkapkan petunjuk  penerapan 

pada kasus lain. 

c. Aplikasi (C3), yakni penerapan didasarkan atas realita yang ada dimasyarakat atau  

realita yang ada dalam teks bacaan. 

d. Analisis (C4), yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau  

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. 

e. Sintesis (C5), yakni kemampuan menemukan hubungan yang unik, kemampuan  

menyusun rencana atau langkah-langkah operasi dari suatu tugas atauproblem 
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yang ditengahkan, kemampuan mengabstraksikan sejumlah besar  gejala, data, dan 

hasil observasi menjadi terarah. 

f. Evaluasi (C6), yaitu pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkindilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan masalah, 

metode,  materi. 

Menurut Benyamin S Bloom ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar 

terdiri dari enam aspek, berikut ini tabel kata kerja operasional untuk ranah kognitif.
24

 

Tabel 3 

Ranah Kognitif 

Ranah 

kognitif 

Kata oprasional 

Pengetahuan 

(C1) 

Menyebutkan, menginditifikasi, menunjukan, memberi 

nama, menyusun daftar, menggaris bawahi, menjodohkan, 

memilih, dll. 

Pemahaman 

(C2) 

Menjelaskan, menguraikan, merumuskan, merangkum, 

mengubah, memeberi contoh, menyadur, meramalkan, 

menyimpulkan,memperkirakan,menerangkan.menggantikan

, dll. 

Penerapan(C3

) 

Menentukan, mendemostrasikan, menghitung, 

menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, 

meragakan, melengkapi, menyesuaikan menemukan, dll. 

Analisis (C4) Memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, 

memptentangkan, menguraikan, membagi, membuat 

diagram, mendistribusikan, memilih-milih, menerima 

pendapat, dll. 

Sintesis (C5) Mengkatagorikan, mengkombinasikan, mengarang, 

merancang,menciptakan, mendesain, menyusun kembaki, 

                                                             
24

 Zainal Arifin, Evaluasi Pemebelajaran, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2011), h.21-22. 
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merangkaikan, menyimpulkan, membuat pola, dll. 

Evaluasi (C6) Memerbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, 

mengevaluasi, member salam, memberi argumentasi, 

menafsirkan, merekomendasi, memutuskan, memerjelas, 

merangkum, mengetes, memilih, dll. 

 

Berangkat dari definisi hasil belajar menurut teori taksonomi Bloom di atas, 

yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS peserta didik dipenelitian ini 

adalah yang berupa tes pencapaian (achievement test) terdiri dari tes obyektif bentuk 

pilihan ganda sebanyak 20 soal, dengan penskoran jika benar diberi skor 1 dan jika 

salah diberi skor 0. Tes yang diberikan kepada kelas eksperimen sama dengan tes 

yang diberikan kepada kelas kontrol. Hasil belajar yang diukur adalah aspek kognitif 

yang meliputi pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan/aplikasi (C3). 

“Menurut Purwanto hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar. 

perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah 

bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan 

atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.”
25

 

 

Berangkat dari definisi hasil belajar menurut beberapa ahli di atas, maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan tujuan dari proses 

pembelajaran meliputi kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

memperoleh pengalaman belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif pada 

jenjang pengetahuan (C1), pemahaman (C2) dan penerapan (C3). 

                                                             
25

Humalik dan Oemar, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rodakarya,2009), h.159. 
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2. Jenis Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Jenis penilaian ada beberapa macam yaitu: 

1. Penilaian Formatif: penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar 

mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. 

Dengan demikian, penilaian formatifberorientasi kepada proses belajar-mengajar. 

2. Penilaian Sumatif: penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu 

akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

3. Penilaian Diagnostik: penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan siswa serta factorpenyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk 

keperluan bimbbingan belajar, penajaran remedial, menemukan kasus-kasus. 

4. Penilaian Selektif: penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, mislnya 

ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. 

5. Penilaian Penempatan: penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan 

prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar 

seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program ini. 

Segi alatnya penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan bukan tes 

(nontest). Tes ini ada yang diberikan secara lisan (menuntut jawaban secara lisan), 

ada tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan tes tindakan (menuntut 

jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk 

objektif, ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian, sedangkan bukan tes sebagai 

alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi 

kasus. 
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Tes sebagai alat penilaian hasil belajar ada yang sifatnya speed tests 

(mengutamakan kecepatan) dan ada pula yang sifatnya power test (mengutamakan 

kekuatannya). Tes objektif pada umumnya termasukke dalam speed test, sedangkan 

tes esai termasuk ke dalam power test.
26

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi 

belajar seseorang dalam belajar itu banyak jenisnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar itu masing-masing bisa mempengaruhi seseorang untuk 

meningkatkan prestasinya yang diperoleh dengan cara belajar. Munadi menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

Sementara faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental.
27

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

faktor intern terdiri dari: 

1. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh). 

2. Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kesiapan). 

                                                             
26

Nana Sudjana.Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 

2009), h. 2-6. 
27

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012), h.124. 
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3. Faktor kelelahan. 

b. Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dari: 

4. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan). 

5. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, dan fasilitas sekolah, metode dan media 

dalam mengajar, dan tugas rumah). 

6. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan masyarakat).
28

 

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, meliputi faktor fisiologis 

dan faktor psikologis Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu, meliputi 

faktor lingkungan dan faktor instrumental. 

 

 

 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

                                                             
28

Nana Sudjana. Op. Cit. h.17. 
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1. Rini Rahma Dianti. Judul pengaruh penggunaan model pembelajaran CTL type 

CRH terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Kampungbaru. Masalah 

penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa dan guru belum menerapkan 

model pembelajaran CTLkhususnyatype CRH dalam pembelajaran IPS. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran CTL type 

CRH terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Kampungbaru, Tahun 

Pelajaran 2015/2016.Metode penelitian ini adalahtrue experimental design. Populasi 

dan sampel penelitian ini sebanyak 49 siswa. Analisis data menggunakan uji-t pada 

program SPSS 20for windows.Hasil simpulan bahwa ada pengaruh penggunaan 

model pembelajaran CTL type CRH terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran CTL type CRH pada kelas eksperimen yaitu 79.34 lebih tinggi dari nilai 

rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol 

yaitu 66.81. 

Sumber: http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/pgsd/article/view/10869. 

2. Tri Satya Laksana. Judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipt course 

review haray berbantuna media lembar kerja siswa (LKS) untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajr siswa pada mata pelajaran IPS kelas IX C SMP Negeri 

Sukasada tahun ajaran 2016/ 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

peningkatan aktivitas, dan (2) hasil belajar IPS 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/pgsd/article/view/10869
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Sumber: e-journal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol: 9 No: 1 Tahun: 201729 
 
3. Rini, Jekti Prihatin, Pujiastuti. Judul pengaruh penerapan model pembelajaran 

course review haray berbasis pendekatan problem based learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar boilogi. Hasil kemampuan berpikir kritis 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Course Review Horay berbasis pendekatan 

Problem-Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai probabilitas (p) < 0,05 (0,000 

< 0,05). Rerata nilai kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 

sebesar 83,715 jika dibandingkan dengan rerata nilai kemampuan berpikir kritis kelas 

kontrol yaitu 72,775. bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran CourseReview Horay berbasis pendekatan Problem-Based Learning 

memiliki selisih rerata nilai kognitif lebih besar dari kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional sebesar 30,1 sedangkan selisih rerata kelas kontrol 

sebesar 29,95. Hasil peningkatan hasil belajar kognitif siswa berupa pre-test dan post-

test Model pembelajaran Course ReviewHoray berbasis pendekatan Problem-

BasedLearning memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Terdapat perbedaan hasil belajar ranah kognitif antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, dimana hasil belajar ranah kognitif kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Hal ini dikarenakan pada kelas eksperimen proses pembelajarannya 

                                                             
29Tri Satya Laksana, “penerapan model pembelajaran kooperatif tipt course review haray berbantuna 

media lembar kerja siswa (LKS) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajr siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas IX C SMP Negeri Sukasada tahun ajaran 2016/ 2017, -journal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol: 9 No: 

1 Tahun: 2017. 
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terdapat unsur permainan, yaitu kuis Course Review Horay sehingga siswa 

bersemangat menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

Sumber: Jurnal Bioedukasi Vol.XV No.1 April 2017
30

 

4. Puput Hermawan. Judul pengaruh model kooperatif tipe course review horay 

(CRH) terhadap hasil belajar IPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh model kooperatif tipe Course Review Horay (CRH) terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Se-Gugus R.A Kartini Kemusu Boyolali tahun ajaran 

2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen 

menggunakan metode eksperimen semu (Quasi Experimental Design). Design 

penelitian yang digunakan adalah Control Group Pre-tets Post-test. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV semester II SD Se-Gugus R.A Kartini 

Kemusu Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. Cluster Random Sampling digunakan 

dalam pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data meliputi tes, obsevasi dan 

dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis data dan 

uji hipotesis. Untuk uji prasyarat meliputi uji normalitas dengan metode chi-kuadrat 

dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Berdasarkan hasil analisis terhadap uji t 

menunjukkan thitung > ttabel (3,50> 2,001), sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti ada 

perbedaan hasil belajar IPA pada siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe 

Course Review Horay (CRH) dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

                                                             
30

Rini, Jekti Prihatin, Pujiastuti, “pengaruh penerapan model pembelajaran course review haray berbasis 

pendekatan problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar boilogi”, Bioedukasi 

Vol.XV No.1 April 2017. 
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langsung (Direct Instruction. Simpulan penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada 

siswa yang diajar dengan model kooperatif tipe Course Review Horay (CRH) lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung (Direct 

Instruction. 

Berdasarkan hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti lain tersebut, 

peneliti juga ingin melakukan penelitian tentang Pengaruh Model Pembelajaran CTL 

type CRH terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas V MIN 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 20172018, bahwa ada hubungan yang positif 

antara model pembelajaran CTL type CRH dan hasil belajar siswa di sekolah. 

E. Kerangka Pikir 

Uma Sekara mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Suriasumantri mengemukakan bahwa 

seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi 

dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka 

pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi 

obyek permasalahan.
31

 

                                                             
31

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

alfabeta, 2010), h. 126. 
31 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Chirsma Putra Utama, 2011), h. 

76. 
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Kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai bagaimana satu teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan prnting terhadap 

masalah penelitian.
32

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang 

berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasi sebagai masalah yang 

penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar 

variabel independen dan dependen. 

F. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang 

berarti “kebenaran”. Hopotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenaranya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh 

dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan troposisi yang akan diuji 

keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian.
33

 

“Menurut Soehartono Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus 

diuji kebenarannya secara empiric.
34

 Narbuko menyatakan bahwa hipotesis 

merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui 

                                                             
 

33
Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 63. 

34
IrawanSoehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 

(cet. 6), h.26. 
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suatu penelitian, dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel 

atau lebih.”
35

 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hipotesis adalah 

dugaan atau jawaban yang sifatnya masih sementara dari dugaan relatif peneliti 

tentang variabel yang diteliti untuk mengetahui tingkat kebenaran harus diujikan 

secara empiris berdaasarkan fakta dan data lapangannya. Berdasarkan landasan teori 

dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari adanya 

Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Type Course Review 

Horey Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Ha: “Ada Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning Type Course Review Horey Terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2017/2018. 

                                                             
35

Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara. 2001),  h. 78. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian quasi experiment (eksperimen semu), yaitu desain yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
36

 

Peneliti meneliti ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review horay terhadap hasil belajar IPS 

yang terdapat dalam kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas dengan 

perlakuan model pembelajaran contextual teaching and learning type course review 

horay dan kelas kontrol dengan pembelajaran true or false. 

Perbedaan pemahaman pada kedua kelompok perlakuan dapat dilihat dengan 

melakukan pretest sebelum pembelajaran dimulai, tujuannya untuk mengatahui 

sejauh mana pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Kemudian 

dilakukan posttest setelah pembelajaran berakhir, tujuannya untuk mengetahui 

perubahan hasil belajar siswa kelas V setelah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay 

Tabel 1 

Desain Eksperimen Nonequivalent Control Group Design 

Kelompok  Tes awal   Tindakan  Tes akhir 

                                                             
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

116. 
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Eksperimen  O1 X O2 

Kontrol  O1 C O2 

Keterangan: 

O1 = tes awal (prites) 

O2 = tes akhir (post-test) 

X = kelas ekperimen 

C = kelas control 

 

B. Definisi Oprasional Variabel 

Devisi oprasional variabel adalah yang akan dioperasionalkan dan dapat 

diukur. Setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan tertentu dalam hal ini 

untuk memberi ruang lingkup yang dimaksud dan memudahkan pengukuranya. Agar 

setiap variabel penelitian ini dapat diukur dan diamati maka perumusan devinisi 

oprasional variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran CTL type CRH. 

Model Pembelajara CTL tipe CRH merupakan salah satu model pembelajaran 

kontekstual yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran.
37

 Menurut Dwitantra model pembelajaran CRH adalah suatu metode 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan 

nomor untuk menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar 

langsung berteriak horay. Ernawati berpendapat bahwa melalui pembelajaran CRH 

diharapkan dapat melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan 

kelompok kecil. Model CTL tipe CRH ini digunakan dimata pelajaran IPS di MI. 

                                                             
37

Ibid, h. 17. 
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2. Hasil Belajar. 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

yang diteliti dipenelitian ini adalah hasil belajar dari aspek kognitif. 

3. Pembelajaran IPS. 

Pembelajaran IPS adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran IPS 

dalam mengajarkan ilmu pengetahuan sosial kepada para siswanya didalamnya 

terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam mempelajar 

IPS tersebut. IPS yang dipelajari pada penelitian ini adalah mata pelajaran IPS kelas 

V di MIN 2 Bandar Lmpung. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.
38

 Penelitaian ini mencakup dua buah variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

                                                             
38

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), h. 161. 
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menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel terikat, dalam penelitian disebut 

dengan variabel (X). sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas, dalam penelitian disebut variabel 

(Y).
39

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu model 

pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay. Sedangkan 

variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa. 

    

(gambar 2 Bagan variabel penelitian) 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Sugiono mengatakan, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.” Populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti.
40

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelas V A dan V B MIN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 

2017/2018 sejumlah 2 kelas. 

 

                                                             
39

 Sugiyono, Op. Cit. h. 61. 
40

 Loc. Cit. h. 117. 

Y X 
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2. Sampel  

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
41

 Selanjutnya Arikunto mengemukakan apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini 

tidak terdapat sampel penelitian, hal ini disebabkan karena populasi penelitiannya 

kurang dari 100 orang.
42

 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah alat ukur yang diberikan individu untuk mendapatkan jawaban-

jawaban yang diharapkan baik secara tertulis, lisan atau secara perbuatan.
43

 Tes yang 

digunakan adalah tes bentuk pilihan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji 

kebenaran dari hipotesis, maka data yang dikumpulkan berupa angka atau nilai. 

2. Dokumentasi. 

                                                             
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 118. 
42

 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 134. 
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
44

 Metode 

dokumen digunakan untuk mengambil data berbentuk tertulis, seperti nama guru, 

nama peserta didik, profil sekolah, dan daftar nilai yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrument penelitian, jadi instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
45

 

Instrument yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS siswa yang 

berupa tes pencapaian terdiri dari tes obyektif bentuk pilihan ganda sebanyak 35 soal, 

dengan penskoran jika benar diberi skor 1 dan jika salah diberi skor 0. Tes yang 

diberikan kepada kelas eksperimen sama dengan tes yang diberikan kepada kelas 

kontrol. Menurut teori Bloom, kemampuan peserta didik di kelas tinggi (MI) terdiri 

atas Pengetahuan (C1), Pemahaman (C2) dan Aplikasi (C3). Hasil belajar yang 

diukur dipenelitian ini  adalah aspek kognitif yang meliputi Pengetahuan (C1), 

Pemahaman (C2) dan Aplikasi (C3).
46

 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar 

 

   Item Jumlah 

Item 

                                                             
          

44
 Sugiyono, Op. Cit. h. 329. 

         
45

 Sugiyono, Op. Cit. h. 147-148. 

         
46

 Zainal Arifin, Evaluasi Pemebelajaran, ( Bandung:  Remaja Rosdakarya,  2011), h. 23-24 
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Aspek Indikator Sub Indikator Butir Soal Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitif 

Pengetahuan. 

Kemampuan Mengingat 

Informasi yang telah 

dipelajari. 

Menyebutkan jenis-

jenis usaha yang ada 

dalam masyarakat 

Indonesia 

 

1 

 

1 

Mengidentifikasi 

kegiatan-kegiatan 

produksi dan 

distribusi 

 

7, 22 

 

2 

Menunjukkan usaha 

yang dikelola sendiri 

dan dikelola 

kelompok. 

15, 17, 24, 

25. 

 

4 

Pemahaman. 

Kemampuan Menjelaskan, 

menerangkan, menafsirkan 

makna dari suatu konsep 

materi yang telah 

dipelajari. 

 

Mengkategorikan 

usaha yang dikelola 

sendiri dan kelompok 

2, 3, 4, 5, 

6, 10, 11, 

13, 14, 18, 

26.  

 

 

11 

Membedakan kegiatan 

produksi, distribusi, 

dan konsumsi 

12, 19, 20, 

22, 31, 32, 

33, 34, 35 

 

 

9 

Menjelaskan kegiatan-

kegiatan konsumsi 

23 1 

Penerapan. 

Kemampuan untuk 

mengaplikasikan suatu 

bahan pelajaran yang telah 

dipelajari. 

Menentukan usaha 

yang ada 

dimasyarakat 

15, 27, 18. 3 

 

Mengklasifikasikan 

pelaku kegiatan 

produksi, distribusi, 

 

 

8, 9, 21 

 

 

3 
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dan konsumsi 

 

Tabel 4 

Pedoman Tes Hasil Belajar 

No Item Soal Skor 

Benar Salah 

1 Secara umum, usaha perekonomian dalam 

masyarakat Indonesia terdiri atas 3 jenis 

usaha, yaitu... 

a. jasa, dagang dan produksi 

b. jasa, barang dan produksi 

c. barang, produksi dan industri 

d. ndustri, jasa dan barng 

  

2 Jenis pengelolaan usaha 

I. sendiri (perseorangan 

II. BUMD 

III. BUMN 

IV.  kelompok (perhimpunan atau 

persekutuan) 

Jenis pengelolaan usaha di masyarakat 

ditunjukkan nomor... 

a. I 

b. II 

c. III 

d. I dan IV 

  

3 Badan usaha perhimpunan yang melakukan 

kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan 

adalah... 

a. PT 

b. CV 

c. Koperasi 

d. Industri 

  

4 Modal koperasi dari anggota berupa... 

a. Tabungan 
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b. Simmpana pokok 

c. Iuran 

d. Simpan pinjam 

5 Jenis koperasi dilihat dari kegiatan usaha 

yaitu... 

a. koperasi tunggal dan serba usaha 

b. koperasi individu dan kelompok 

c. koperasi simpan dan pinjam 

d. koperasi umum dan khusus 

  

6 Perhimpunan dari beberapa orang yang 

dibedakan menjadi persero komplementer dan 

persero komanditer adalah pengertian dari... 

a. PT 

b. CV 

c. Firma 

d. Yayasan 

  

7 Kegiatan yang bertujuan menghasilkan 

barang atau jasa yaitu... 

a. Distribusi 

b. Konsumsi 

c. Produksi 

d. Produsen 

  

8 Pihak yang melakukan kegiatan produksi 

disebut... 

a. Konsumen 
b. Produsen 

c. Distributor 

d. Konsumsi 

  

9 Distribusi adalah kegiatan yang bertujuan 

menyalurkan barang dari produsen kepada... 

a. Distributor 

b. Produsen 

c. Konsumsi 

d. Konsumen 

  

10 Koperasi yang cukup dikenal luas oleh 

masyarakat, yakni... 
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a. KUD dan KSP 

b. KSP dan KUR 

c. KUR dan KUD 

d. KPS dan KSP 

11 Undang-undang yang mengatur tentang 

perkoprasian adalah.. 

a. UU No. 12 Tahun 1992 

b. UU No 13 Tahun 1992 

c. UU No 12 Tahun 1993 

d. UU No 13 Tahun 1993 

  

12 Barang konsumsi berikut ini yang habis 

dalam sekali penggunaan adalah .... 

 

  

  

13 Usaha Andri dijalankan dengan modal dan 

pengelolaan sendiri. Usaha Andri termasuk 

dalam .... 

a. PT                 

b. CV               

c. usaha bersama 

d. usaha perseorangan 

  

14 Badan usaha di bawah ini yang modalnya 

berasal dari pemerintah adalah... 

a. BUMN 

  

http://ksupointer.com/2009/undang-undang-nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
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b. koperasi 

c. firma 

d. yayasan  

15 Dbawah ini termasuk dalam usaha jasa, 

kecuali .... 

a. salon kecantikan 

b. pembatik kain 

c. tambal ban sepeda 

d. teknisi elektronika 

  

16 Tindakan yang harus kamu lakukan saat 

membeli barang adalah .... 

a. memilih membeli barang yang mahal 

b. membeli barang-barang yang murah 

c. membeli dengan harga yang murah tapi 

kualitas bagus 

d. mengganti barang yang mahal dengan 

barang yang murah 

  

17 1.Waeteg 

2. Tambal ban 

3. Toko buah 

4. Pertamina 

Berdasarkan jenis pekerjaan diatas yang 

termasuk usaha yang dikelola kelompok 

adalah... 

a. 1 

b. 2 
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c. 3 

d. 4 

18 Contoh usaha yang dikelola sendiri yaitu... 

a. BUMN  

b. BUMN 

c. BUMD 

d. Swalayan 

  

19 Ibu astri adalah salah satu pengusah tempe di 

Lampung, setiap harinya ibu astri dapat 

menghasilkan 1000 tempe. Kegiatan yang 

dilakukan ibu astri termasuk kedalam 

kegiatan... 

a. produksi 

b. konsumsi 

c. distribusi 

d. bekerja 

  

20 Pak Aryo seorang pengrajin batik di Jogja, 

setiap harinya pak aryo dapat menghasilkan 

50-6- batik per-hari. Kegiatan yang dilakukan 

pak aryo adalah... 

a. konsumsi 

b. distribusi 

c. produksi 

d. konsumen 

  

21 Willy adalah kurir susu kedele, jadi willy 

disebut sebagai.... 
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a. produsen  

b. distribusi 

c. konsumsi 

d. distributor 

22 Kegiatan menyalurkan barang dari produsen 

ke konsumen adalah... 

a. produksi 

b. distribusi 

c. konsumsi 

d. pekerjaan 

  

23 Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi 

atau menghabiskan fungsi ekonomi suatu 

barang yaitu... 

a. berbelanja 

b. shopping 

c. merusak  

d. konsumsi 

  

24 Perusahaan persero, yaitu perseroan terbatas 

yang sebagian maupun seluruh modalnya 

dimiliki oleh... 

a. kelompok 

b. pejabat 

c. pemerintah  

d. pemilik saham 
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25 Badan usaha perhimpunan yang tidak 

bertujuan mendapatkan keuntungan yaitu... 

a. firma 

b. PT 

c. yayasan 

d. perusahaan umum 

  

26 1. Firma 

2. perusahaan persero 

3. yayasan 

4. KUD 

Yang termasuk kedalam badan usaha yang 

dikelola koperasi adalah... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

  

27 Dibawah ini yang termasuk jenis kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan jasa adalah... 

a. pertanian 

b. perkebunan 

c. pariwisata 

d. perindustrian 

  

28 Pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang 

yang memiliki keahlian tertentu yang 

diperoleh melalui suatu pendidikan, 

misalnya... 

a. dokter 
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b. montir 

c. sopir angkutan 

d. tukang ojek 

29 Mencukur rambut di tukang pangkas rambut 

merrupakan kegiatan.. 

a. merawat diri 

b. memperindah rambut 

c. konsumsi 

d. merawat rambut 

  

30 Dalam kegiatan distribusi ada dua sistem 

distribusi yaitu distribusi... 

a. jujur dan adil 

b. langsung dan tidak langsung 

c. terbuka dan tertutup 

d. aman dan tenang 

  

31 Menawarkan jasa cukur rambut di bawah 

pohon jamlang adalah contoh kegiatan... 

a. berdagang 

b. konsumsi 

c. konsumen 

d. produksi 

  

32 Contoh kegiatan distribusi langsung yaitu... 

a. petani menual beras ke pasar 

b.pt astra mendistribusikan sepeda motor 
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melalui dealer-dealer 

c. pemerintah mengirim tenaga kesehatan 

ke daerah terpencil 

d.perusahaan minuman menyalurkan 

barang-barangnya ke toko-toko 

33 Joko menggunakan sepeda motor yang baru 

dibelikan oleh ayahnya. Kegiatan joko 

termasuk ke dalam... 

a. Distribusi langsung 

b. distribusi tidak langsung 

c. produksi 

d. konsumsi 

  

34 Tujuan dari kegiatan produksi adalah.. 

a. menghabiskan nilai guna barang 

sekaligus 

b. memuaskan kebutuhan secara fisik 

c. Untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga keluarga maupun rumah tangga 

produks 

d. memuaskan kebutuhan rohani 

 

  

35 Saluran produksi tidak langsung yaitu... 

a. produsen-pengecer-konsumen 

b. konsumen-produsen-pengecer 

c. pengecer-konsumen-produsen 

  



80 
 

d. grosir-konsumen-produsen 

     Keterangan : Benar  = Skor 1 

     Salah   = Skor 0 

     Pedoman penilaian : 

                    S = x 100 

     Keterangan : S = Skor yang dicari 

                          B = Jumlah Jawaban Benar 

                          N = Jumlah Soal
47

 

 

 

G. Analisis Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas  

Validitas dapat diartikan, instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur 

prestasi belajar. Dikatakan valid apabila instrumen disusun berdasarkan materi 

pelajaran digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan. Penelitian ini 

menggunakan instrument tes pilihan ganda, maka validasi dilakukan dengan 

menganalisis butir-butir soal. Untuk menguji tingkat kesukaran menggunakan 

program komputer IBM SPSS Statistics V 22. Untuk itu, ada tiga kriteria penilaian, 

yakni melihatnya dari tingkat kesukaran soal, daya beda, dan berfungsinya distraktor. 

Berikut ini dijelaskan: 

Tabel 4 

Kriteria Untuk Validitas Butir Soal:
48

 

                                                             
47

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.228-229 
48

Suharsimi Arikunto, Loc.Cit, h. 211 
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Nilai r Kategori 

0,80-1,00 sangat tinggi 

0,60-0,79 Tinggi 

0,40-0,59 Sedang 

0,20-0,39 Rendah 

0,00-0,19 sangat rendah 

 

a. Uji tingkat kesukaran soal 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat 

kesukaran suatu soal. Jika satu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang 

(propesional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes 

hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu mudah. Untuk menguji tingkat 

kesukaran menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics V 22.  

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan indeks kesukaran butir soal antara 

0.00-1.00, dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 5  

Klasifikasi Indeks Taraf Kesukaran Soal 

Indeks Tinggkat  

Kesukaran 

Kategori 

tingkatan soal 

P > 0,70 Mudah 

0,30 ≤ p ≤ 0,70 Sedang 
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P < 0,30 Sukar 

 

b. Uji Daya Beda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah.
49

 Pengujian daya 

pembeda dapat diukur dengan menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics V 

22. 

Tabel 6 

Klasifikasi Daya Beda 

Daya Pembeda Interpretasi 

 < 0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Sangat Baik 

 

 

2. Uji reabilitas 

Setelah mengetahui validitas instrument, maka tahap selanjutnya mengukur 

tingkat realiabilitas. Reabilitas adalah tingkat atau derajat konsitensi dari suatu 

instrument. Reabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan 

dapat dipercayai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
50

 Pengujian reabilitas 

dapat dilakukan dengan secara eksternal dan internal secara internal pengujian dapat 
                                                             

49
 Loc. Cit, h. 273. 

50
 Zainal Arifin, Op. Cit. h. 258. 
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dilakukan dengan test-retest. Untuk mengetahui reabilitas instrumen, penulis 

menggunakan program komputer IBM SPSS Statistics V 22. 

 

H. Uji Analisis Data 

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada 

hipotesis berikutnya. Daya yang diuji data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. 

Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dengan menggunakan teknik kolmogorov-smirnov pada program komputer IBM SPSS 

statistics V 22. Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-

tailed) pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikan 0,05 (5 %). Dengan 

demikian dasar pengambilan keputusan bahwa p dari koofesien K-S > 0,05, maka 

data berdistribusi normal. Sebaliknya jika p dari koofesien K-S < 0,05, maka data 

berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas menggunakan uji variansi pada IBM SPSS Statistics V 22. adapun dasar 

keputusan data dapat dilakukan dengan membandingkan angka signifikan nilai Sig. 
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(2-tailed) dengan alpha 0.05 (5 %), dengan ketentuan jika sig. (2-tailed) < alpha 

(0,05) maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika nilai Sig.(2-tailed) alpha (0,05) maka H0 

diterima. 

2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata atau 

uji pihak kanan yaitu uji t menggunakan uji t karena yang dibandingkan adalah dua 

rata-rata dan dua hal yang benar-benar berbeda. Uji t dilakukan dengan cara uji 

kesamaan dua varian dilakukan pada data posttest kelompok eksperimen dan kontrol. 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki varian yang 

sama atau tidak. Setelah kedua sampel sama atau berbeda (homogen). Uji ini 

dilakuakan dengan SPSS dapat dilihat pada independent samples test uji ini dilakuakn 

membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Uji ini dilakukan menggunakan uji ttest 

satu sisi yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

a. Menentukan Hipotesis 

HO: Model pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay 

tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta. 

Ha: Model pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta. 

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 
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1) Berdasarkan t-hitung 

Jika thitung ≥ rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review horay berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar. 

Jika thitung ≤ rtabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review horay tidak berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar. 

2) Berdasarkan sig. (2-tailed) 

 Jika nilai probabilitas (0,05) ≤ nilai probability sig. atau (0,05 ≤ sig), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak artinya tidak signifikan. 

 Jika nilai probabilitas (0,05) ≥  nilai probability sig. atau (0,05 ≤ sig), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak artinya signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Validitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest  

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

untuk mengukur tingkat validitas soal yang yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini 

butir soal dinyatakan valid jika nilai Corrected Item-Total Correlation yang diperoleh lebih 

besar atau sama dengan 0,404. Nilai 0,404 dihitung dengan melihat Tabel Distribusi Nilai 

rtabel dengan signifikansi 5 %. Diketahui dengan N - 2= 24 – 2= 22 pada taraf signifikan 5 %, 

nilai rtabel  diperoleh sebesar 0,404. N= 24 karena jumlah siswa sebanyak 24 orang anak. Hasil 

output perhitungan validitas dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics V 22 for 

Windows teknik Corrected Item-Total Correlation dapat dilihat pada lampiran. Dengan 

mengacu pada hasil output perhitungan validitas, maka diketahui item yang valid dan yang 

tidak valid pada butir soal pretest pada tabel 9 dan posttest pada tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 9 

Rekapitulasi Output Validitas Hasil Uji Coba Instrumen 

Pretest Butir Soal Tes Hasil Belajar IPS 
  

No. Butir Soal 
Nilai Corrected Item Total 

Correlation 
N= 24 pada Signifikansi 5 % Keterangan 

soal_1 0,149    0.404 TidakValid 

soal_2 0,551 0.404 Valid 

soal_3 0,139 0.404  Tidak Valid 

soal_4 0,719 0.404 Valid 

soal_5 0,529 0.404 Valid 

soal_6 0,228 0.404 Tidak Valid 

soal_7 0,703 0.404 Valid 

soal_8 0.499 0.404 Valid 

soal_9 0,051 0.404 Tidak Valid 

soal_10 0,607 0.404 Valid 

spal_11 0,757 0.404 Valid 

soal_12 0,575 0.404 Valid 

soal_13 0,532 0.404 Valid 
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soal_14 0,787 0.404 Valid 

soal_15 0,787 0.404 Valid 

soal_16 0,162 0.404 Tidak Valid 

soal_17 0,787 0.404 Valid 

soal_18 0,787 0.404 Valid 

soal_19 0,084 0.404 Valid 

soal_20 0,288 0.404 Tidak Valid 

soal_21 0,580 0.404 Valid 

soal_22 0,770 0.404 Valid 

soal_23 0,419 0.404 Valid 

soal_24 0,252 0.404 Tidak Valid 

soal_25 0,197 0.404 Tidak Valid 

soal_26 0,662 0.404 Valid 

soal_27 0,522 0.404 Valid 

soal_28 0,727 0.404 Valid 

soal_29 0,337 0.404 Tidak Valid 

soal_30 0,619 0.404 Valid 

soal_31 0,508 0.404 Valid 

soal_32 0,062 0.404 Tidak Valid 

soal_33 0,618 0.404 Valid 

soal_34 0,607 0.404 Valid 

soal_35 0,485 0.404 Valid 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui ada 20 item 

soal yang valid yaitu item soal nomor 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 23,  26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,dan 35 item soal yang tidak valid yakni soal 

nomor 1, 3, 6, 16, 20, 24, 25, 29, dan 32 sehingga pada item yang tidak valid 

didrop/dibuang. 

Tabel 10 

Rekapitulasi Output Validitas Hasil Uji Coba Instrumen  

Posttest Butir Soal Tes Hasil Belajar IPS 

No. Butir Soal 
Nilai Corrected Item Total 

Correlation 
N= 25 pada Signifikansi 5 % Keterangan 

soal_1 0,551     0.404 Valid 

soal_2 0,149 0.404 Tidak Valid 

soal_3 0,719 0.404 Valid 

soal_4 0,319 0.404 Tidak Valid 

soal_5 0,529 0.404 Valid 

soal_6 0,703 0.404 Valid 

soal_7 0,118 0.404 Tidak Valid 

soal_8 0,419 0.404 Valid 

soal_9 0,061 0.404 Tidak Valid 

soal_10 0,607 0.404 Valid 

spal_11 0,787 0.404 Valid 
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Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui ada 20 item 

soal yang valid yaitu item soal nomor 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 

23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 39, dan 40, item soal yang tidak valid yakni soal nomor 

1, 2, 4, 7, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 36. 37, dan 38, sehingga pada item 

yang tidak valid didrop/dibuang. 

a. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal Pretest dan Postest 

Hasil uji taraf kesukaran butir soal menggunakan program komputer IBM SPSS 

Statistics V 22 for Windows yang dapat dilihat pada lampiran. Output hasil uji taraf 

soal_12 0,575 0.404 Valid 

soal_13 0,532 0.404 Valid 

soal_14 0,787 0.404 Valid 

soal_15 0,787 0.404 Valid 

soal_16 0,162 0.404 Tidak Valid 

soal_17 0,787 0.404 Valid 

soal_18 0,787 0.404 Valid 

soal_19 0,084 0.404 Tidak Valid 

soal_20 0,288 0.404 Tidak Valid 

soal_21 0,580 0.404 Valid 

soal_22 0,770 0.404 Valid 

soal_23 0,419 0.404 Valid 

soal_24 0,252 0.404 Tidak Valid 

soal_25 0,197 0.404 Tidak Valid 

soal_26 0,662 0.404 Valid 

soal_27 0,522 0.404 Valid 

soal_28 0,727 0.404 Valid 

soal_29 0,467 0.404 Valid 

soal_30 0,174 0.404 Tidak Valid 

soal_31 0,148 0.404 Tidak Valid 

soal_32 0,062 0.404 Tidak Valid 

soal_33 0.618 0.404 Valid 

soal_34 0,607 0.404 Valid 

soal_35 0,485 0.404 Valid 

soal_36 0,143 0.404 Tidak Valid 

soal_37 ,0,102 0.404 Tidak Valid 

soal_38 0,337 0.404 Tidak Valid 

soal_39 0,619 0.404 Valid 

soal_40 0,508 0.404 Valid 
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kesukaran butir soal, maka dapat diketahui indeks kesukarannya tergolong 

sukar/sedang/mudah. 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan indeks kesukaran butir soal antara 

0.00-1.00, dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1) Jika nilai P < 0.30, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat kesukarannya 

tergolong sukar. 

2) Jika nilai 0.30 < P < 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat 

kesukarannya tergolong sedang/cukup. 

3) Jika nilai P > 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat kesukarannya 

tergolong mudah. 

Tabel 11 

Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest Tes Hasil Belajar IPS Menggunakan  

IBM SPSS Statistics V 22 For Windows 

No. Butir Soal Proportion (P) Indeks Kesukaran Butir Soal Keterangan 

soal_1 0,42 0,00-1.00 Sedang 

soal_2 0,48 0,00-1.00 Sedang 

soal_3 0,67 0,00-1.00 Sedang 

soal_4 0,33 0,00-1.00 Sedang 

soal_5 0,42 0,00-1.00 Sedang 

soal_6 0,63 0,00-1.00 Sedang 

soal_7 0,50 0,00-1.00 Sedang 
soal_8 0,63 0,00-1.00 Sedang 
soal_9 0,71 0,00-1.00 Mudah 
soal_10 0,58 0,00-1.00 Sedang 
spal_11 0,54 0,00-1.00 Sedang 
soal_12 0,63 0,00-1.00 Sedang 

soal_13 0,67 0,00-1.00 Sedang 
soal_14 0,63 0,00-1.00 Sedang 
soal_15 0,54 0,00-1.00 Sedang 
soal_16 0,54 0,00-1.00 Sedang 
soal_17 0,33 0,00-1.00 Sedang 
soal_18 0,54 0,00-1.00 Sedang 
soal_19 0,63 0,00-1.00 Sedang 
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soal_20 0,21 0,00-1.00 Sukar 
soal_21 0,67 0,00-1.00 Sedang 
soal_22 0,33 0,00-1.00 Sedang 
soal_23 0,83 0,00-1.00 Sedang 
soal_24 0,42 0,00-1.00 Sedang 
soal_25 0,71 0,00-1.00 Mudah 
soal_26 0,71 0,00-1.00 Mudah 
soal_27 0,33 0,00-1.00 Sedang 
soal_28 0,75 0,00-1.00 Mudah 
soal_29 0,67 0,00-1.00 Sedang 
soal_30 0,71 0,00-1.00 Mudah 

soal_31 0,71 0,00-1.00 Sedang 

soal_32 0,67 0,00-1.00 Sedang 

soal_33 0,33 0,00-1.00 Sedang 
soal_34 0,79 0,00-1.00 Mudah 
soal_35 0,54 0,00-1.00 Sedang 

 

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa 45 butir soal memiliki derajat kesukaran antara lain pada nomor 9, 

25, 26, 28, 30, dan 34 yang tergolong mudah. Selanjutnya pada nomor soal 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, dan 

35 yang tergolong sedang, dan yang termasuk dalam kategori derajat kesukarannya 

yang tergolong sukar adalah butir soal nomor 20. 

Tabel 12 

Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Posttest Tes Hasil Belajar IPS Menggunakan 

IBM SPSS Statistics V 22 For Windows 

No. Butir Soal Proportion (P) Indeks Kesukaran Butir Soal Keterangan 

soal_1 0,46 0,00-1.00 Sedang 

soal_2 0,50 0,00-1.00 Sedang 

soal_3 0,67 0,00-1.00 Sedang 

soal_4 0,50 0,00-1.00 Sedang 

soal_5 0,56 0,00-1.00 Sedang 

soal_6 0,50 0,00-1.00 Sedang 

soal_7 0,54 0,00-1.00 Sedang 
soal_8 0,29 0,00-1.00 Sukar 
soal_9 0,50 0,00-1.00 Sedang 
soal_10 0,50 0,00-1.00 Sedang 
spal_11 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_12 0,46 0,00-1.00 Sedang 

soal_13 0,54 0,00-1.00 Sedang 
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soal_14 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_15 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_16 0,88 0,00-1.00 Mudah 
soal_17 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_18 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_19 0,63 0,00-1.00 Sedang 
soal_20 0,63 0,00-1.00 Sedang 
soal_21 0,75 0,00-1.00 Sedang 
soal_22 0,50 0,00-1.00 Sedang 
soal_23 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_24 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_25 0,67 0,00-1.00 Sedang 
soal_26 0,46 0,00-1.00 Sedang 
soal_27 0,65 0,00-1.00 Sedang 
soal_28 0,46 0,00-1.00 Sedang 
soal_29 0,92 0,00-1.00 Mudah 
soal_30 0,50 0,00-1.00 Sedang 

soal_31 0,63 0,00-1.00 Sedang 

soal_32 0,63 0,00-1.00 Sedang 

soal_33 0,46 0,00-1.00 Sedang 
soal_34 0,50 0,00-1.00 Sedang 
soal_35 0,63 0,00-1.00 Sedang 
soal_36 0,70 0,00-1.00 Sedang 
soal_37 0,88 0,00-1.00 Mudah 
soal_38 0,58 0,00-1.00 Sedang 
soal_39 0,39 0,00-1.00 Sedang 
soal_40 0,50 0,00-1.00 Sedang 

 

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa 40 butir soal memiliki derajat kesukaran antara lain pada nomor 16, 

29, 37, yang tergolong mudah. Selanjutnya pada nomor soal 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, 38, 39, 40, yang tergolong sedang. Soal yang termasuk dalam kategori derajat 

kesukarannya yang tergolong sukar adalah butir soal nomor 8. 

b. Uji Daya Pembeda Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa 

dalam membedakan soal. Proses pengolahan data daya pembeda soal menggunakan 
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program komputer IBM SPSS Statistics V 22 for Windows yang dapat dilihat pada bagian 

lampiran. Berikut hasil rekapitulasi uji daya pembeda: 

Tabel 13 

Rekapitulasi Output Daya Pembeda Butir Soal Uji Coba 

Instrumen Pretest Tes Hasil Belajar IPS 

Menggunakan IBM SPSS Statistics V 22 For Windows 

No. Butir Soal 

Indeks 

Diskriminasi Item 

(D) 

Kriteria Daya Pembeda Butir Soal Klasifikasi 

soal_1 0,402 0,00-1.00 Cukup  

soal_2 0,497 0,00-1.00 Cukup 

soal_3 0,486 0,00-1.00 Cukup 

soal_4 0,512 0,00-1.00 Baik 
soal_5 0,691 0,00-1.00 Baik 
soal_6 0,486 0,00-1.00 Cukup 

soal_7 0,359 0,00-1.00 Cukup 

soal_8 0,537 0,00-1.00 Baik 

soal_9 0,422 0,00-1.00 Cukup 

soal_10 0,816 0,00-1.00 Baik 
spal_11 0,435 0,00-1.00 Cukup 
soal_12 0,473 0,00-1.00 Cukup 

soal_13 0,486 0,00-1.00 Cukup 
soal_14 0,333 0,00-1.00 Cukup 
soal_15 0,435 0,00-1.00 Cukup 
soal_16 0,460 0,00-1.00 Cukup 

soal_17 0,618 0,00-1.00 Baik 

soal_18 0,236 0,00-1.00 Jelek 

soal_19 0,384 0,00-1.00 Cukup 

soal_20 0,580 0,00-1.00 Baik 

soal_21 0,394 0,00-1.00 Cukup 
soal_22 0,328 0,00-1.00 Cukup 
soal_23 0,083 0,00-1.00 Jelek 

soal_24 0,364 0,00-1.00 Cukup 
soal_25 0,259 0,00-1.00 Jelek  
soal_26 0,409 0,00-1.00 Cukup 

soal_27 0,420 0,00-1.00 Cukup 
soal_28 0,143 0,00-1.00 Jelek 
soal_29 0,381 0,00-1.00 Cukup 
soal_30 0,436 0,00-1.00 Cukup 
soal_31 0,259 0,00-1.00 Jelek 

soal_32 0,328 0,00-1.00 Cukup 

soal_33 0,397 0,00-1.00 Jelek 

soal_34 0,259 0,00-1.00 Jelek 

soal_35 0,311 0,00-1.00 Cukup 
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Berdasarkan hasil uji daya pembeda butir soal yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa 45 butir soal memiliki daya pembeda antara lain pada nomor 18, 23, 25, 28, 

31, 33, 34 yang tergolong jelek. Selanjutnya pada nomor soal 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35 yang tergolong cukup dan yang 

termasuk dalam kategori daya pembeda yang tergolong baik adalah butir soal nomor 

4, 5, 8, 10, 17, 20. 

Tabel 14 

Rekapitulasi Output Daya Pembeda Butir Soal 

Uji Coba Instrumen Posttest Tes Hasil Belajar IPS 

Menggunakan IBM SPSS Statistics V 22 For Windows 

No. Butir Soal 

Indeks 

Diskriminasi Item 

(D) 

Kriteria Daya Pembeda Butir Soal Klasifikasi 

soal_1 0,522 0,00-1.00 Baik 

soal_2 0,177 0,00-1.00 Jelek 

soal_3 0,727 0,00-1.00 Baik 

soal_4 0,249 0,00-1.00 Jelek 
soal_5 0,596 0,00-1.00 Baik 
soal_6 0,746 0,00-1.00 Baik 

soal_7 0,147 0,00-1.00 Jelek 
soal_8 0,556 0,00-1.00 Baik 
soal_9 0,089 0,00-1.00 Jelek 
soal_10 0,577 0,00-1.00 Baik 
spal_11 0,778 0,00-1.00 Baik 
soal_12 0,635 0,00-1.00 Baik 

soal_13 0,599 0,00-1.00 Baik 
soal_14 0,778 0,00-1.00 Baik 
soal_15 0,778 0,00-1.00 Baik 
soal_16 0,147 0,00-1.00 Jelek 
soal_17 0,778 0,00-1.00 Baik 
soal_18 0,778 0,00-1.00 Baik 

soal_19 0,125 0,00-1.00 Jelek 
soal_20 0,348 0,00-1.00 Cukup  
soal_21 0,545 0,00-1.00 Baik 
soal_22 0,803 0,00-1.00 Baik 
soal_23 0,502 0,00-1.00 Baik 
soal_24 0,312 0,00-1.00 Cukup 
soal_25 0,129 0,00-1.00 Jelek 
soal_26 0,710 0,00-1.00 Baik 
soal_27 0,585 0,00-1.00 Baik 
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soal_28 0,767 0,00-1.00 Baik 
soal_29 0,454 0,00-1.00 Cukup 
soal_30 0,192 0,00-1.00 Jelek 
soal_31 0,183 0,00-1.00 Jelek 

soal_32 0,144 0,00-1.00 Jelek 

soal_33 0,672 0,00-1.00 Baik 
soal_34 0,615 0,00-1.00 Baik 
soal_35 0,522 0,00-1.00 Baik 
soal_36 0,108 0,00-1.00 Jelek 
soal_37 0,108 0,00-1.00 Jelek 
soal_38 0,350 0,00-1.00 Cukup  
soal_39 0,602 0,00-1.00 Baik 
soal_40 0,577 0,00-1.00 Baik 

 

Berdasarkan hasil uji daya pembeda butir soal yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa 40 butir soal memiliki daya pembeda antara lain pada nomor  2, 4, 7, 9, 16, 19, 

30, 31, 32, 36, dan 37 yang tergolong jelek. Selanjutnya pada nomor 20, 24, 29, dan 

38 soal yang tergolong cukup dan yang termasuk dalam kategori daya pembeda yang 

tergolong baik adalah butir soal nomor 1, 3, 5, 6,  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, dan 40. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Butir Soal Pretest dan Posttest 

Instrumen yang dikatakan reliabel yaitu instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut: 

a. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

b. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). 

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics V 22 for 

Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran, diperoleh koefisien Croanbach’s 
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Alpha sebesar α= 0,854. Berdasarkan klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat 

keterandalan instrumen berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, 

instrumen yang digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

Tabel 15 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Pretest Butir Soal Tes Hasil 

Belajar IPS Menggunakan IBM SPSS Statistics V 22 For Windows 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,918 35 

 
Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics V 22  for 

Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran, diperoleh koefisien Croan.bach’s 

Alpha sebesar α= 0,918. Berdasarkan klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat 

keterandalan instrumen berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, 

instrumen yang digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

Tabel 16 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Posttest Butir Soal Tes 

Hasil Belajar IPS Menggunakan IBM SPSS Statistics V 22 For 

Windows 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,910 40 
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Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics V 22 for 

Windows yang dapat dilihat pada tabel lampiran, diperoleh koefisien Croanbach’s 

Alpha sebesar α= 0,910. Berdasarkan klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat 

keterangan dalan instrumen berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti, 

instrumen yang digunakan sudah baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

B. Analisis data 

1. Hasil Perhitungan Prasyarat Analisis 

Tabel 17 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen 

 

No 

   

Nama Siswa Kelas Eksperimen 

Nilai 

Pretest Posttest 

1 Alfi Erjan Said 55 75 

2 Gunawan Yudha P 60 70 

3 Zaidan Zionafran 60 85 

4 A Maulana Muzaki 65 70 

5 M Farid Faiqul Umam 55 90 

6 Noni Hafizah 55 85 

7 Nadiya Azzahra P 55 80 

8 Putri Salma 60 75 

9 M Farel Ariza 50 70 

10 Sendy Usfa Triza 50 85 
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11 Rayang Dyah 60 70 

12 Rayhana Zihan Ulya 50 75 

13 Andien Putri 65 80 

14 Shafa Fidela 55 70 

15 Devi Meila 60 70 

16 Abdurrahman Al-Hadied 55 80 

17 Al Farel Raditia P 50 70 

18 Alvin Izzah 55 75 

19 Nadiyah Maziyatu F 55 75 

20 Kanaya Tabhita 60 70 

21 Salma Tazkia 45 75 

22 Quratu Alina 65 90 

23 Revina Jentia 50 70 

24 Hanindya Savanda 60 80 

25 Jovita Anindita 50 90 

26 Azkia Nurul Muthiah 50 75 

27 Shafiya Salsabila 55 70 

28 Herlida Ahda 55 65 

29 Syarifatunnisa 65 85 

30 Ajeng Ayuni Wijaya 60 70 

31 M Galih Umar H 55 70 

32 Riska Pramedya 50 65 
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33 M Abdurrahman 70 75 

34 Resaita Umatul Umrah 60 85 

35 Fajar Muharam 65 75 

36 Ahmad Habibi 60 70 

37 Ibnu Arrafi 65 70 

38 Dzakiyah Arkah 60 65 

Rata-rata 57.10 75.39 

KKM 65 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 57.10 dan nilai 

posttest sebesar 75.39. Selanjutnya, untuk mengetahui hipotesis yaitu adanya 

pengaruh yang terjadi perlu diketahui juga data yang terdapat pada kelas kontrol. 

Tabel 18 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPS Kelas KontroL 

 

No 

 

Nama Siswa Kelas Kontrol 

Nilai   

Pretest Posttest 

1 Tangguh Raga 60 70 

2 Rifansyah 50 75 

3 Devi Zahiya Heryana 55 70 

4 Alvin Nandar 55 70 

5 Ahmad Jalaludin Al 50 65 
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6 Samroh Tul Zanah 45 70 

7 M Rara Nur Faqih 60 75 

8 Mulia Lestari 50 65 

9 Seha Wahyudi Nusa 45 60 

10 M Hanif Akram 65 75 

11 M Al Nurrafi 55 70 

12 M akil 45 75 

13 Hafiz 50 75 

14 Diaz Erlangga 65 70 

15 M Nuril Fadhil 50 65 

16 M Gisto Alexando  45 75 

17 Naisya Zahwa 55 65 

18 Al Dafa Firmansyah 50 60 

19 Nabil Kaisar P 55 65 

20 Raisya Qurata Aiyun 45 70 

21 Aray  60 80 

22 M Ridho Ibnu 55 75 

23 Rizky Ilyas Haris 45 65 

24 Savira Anggraini 60 80 

25 Ilham Alif 55 65 

26 Natasha Aulia Putri 55 75 

27 M Rifki 45 75 
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28 Adinda Putri W 55 65 

29 Faradisha Vega 50 75 

30 A Dzaki Ar Rida‟i 55 70 

31 Miftahuljannah Khoiri 65 80 

32 Arken Fatoni 55 75 

33 Adibah Dzah Izzah 45 65 

34 Raisa Aulia Lestari 60 75 

35 Risang Ar-Rahma 45 65 

36 A Gusti Sirafwan 50 60 

37 Rafli Hidayatullah 60 65 

38 M Wahyu Al Faqih 55 60 

Rata-Rata 53.15 69.86 

KKM 65  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 53.15 dan nilai 

posttest sebesar 69.86. Kemudian, guna lebih jelasnya membuktikan bahwa adanya 

peningkatan maka dilakukan uji t, sebelum dilakukan uji t data harus memenuhi 

kriteria yaitu data harus berdistribusi normal dan homogen. 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar IPS pretest dan posttest tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 
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dengan menggunakan IBM SPSS Statistics V 22 for windows dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 19 

Rekapitulasi Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5 %) Keterangan 

1 Pretest 0,200 0,05 Normal 

2 Posttest 0,200 0.05 Normal 

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat dilihat 

dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan sebaliknya, jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai probabilitas atas nilai 

sig. yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0,200 > 0,05 maka data-data 

tersebut berdistribusi normal. 

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai 

probabilitas atas nilai sig. yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0,200 

> 0,05 maka data-data tersebut berdistrribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua skala ukur 

memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas Levene dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu model contextual teaching and learning type course review 
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horay dan variabel bebas yaitu hasil belajar IPS dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics V 22 for windows dapat dilihat ditabel pada bagian lampiran. 

Tabel 20 

Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5 %) Keterangan 

1 Pretest 0,224 0,05 Homogen 

2 Posttest 0,220 0.05 Homogen 

 

Tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat dilihat 

dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data tidak homogen dan sebaliknya, jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. Nilai probabilitas atas nilai 

sig. yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0.224 > 0,05 maka data-data 

tersebut persebarannya homogen. 

 

 

 

2. Uji Hipotesis Uji-t Independent 

Tabel 21 

Hasil Uji Independent T-test Posttest Hasil Belajar IPS 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 

Differenc
e 

Std. 

Error 
Differenc

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 



103 
 

e Lower Upper 

hasil 
belajar ips 

Equal variances 
assumed 

1,154 ,286 3,667 74 ,000 5,52632 1,50708 2,52340 8,52923 

Equal variances 

not assumed 
  3,667 

71,10

2 
,000 5,52632 1,50708 2,52136 8,53127 

 

a. Menentukan Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis ada pengaruh model pembelajaran contextual 

teaching and learning type course review horay terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

V MIN 2 Bandar Lampung dimana: 

Ha= “Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan model contextual teaching and 

learning type course review horay terhadap hasil belajar IPS.” 

Ho = “Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan model contextual teaching 

and learning type course review horay terhadap hasil belajar IPS.” 

 

 

 

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 

1) Berdasarkan sig. (2-tailed): 

Untuk uji dua sisi maka α/2= 0.025. 

Jika nilai sig. (2-tailed) < 0.025, maka Ha diterima. 

Jika nilai sig. (2-tailed) > 0.025, maka Ha ditolak. 
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Berdasarkan nilai sig. (2-tailed) yang diperoleh yaitu 0.00, berarti: 0.00 < 0.025 maka 

Ha diterima. 

2) Berdasarkan t-hitung 

Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka Ha diterima. 

Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Ha ditolak. 

 Berdasarkan perhitungan, diketahui t-tabel: df (76-2= 74) pada α/2 (0.025) 

sebesar 1.992, berarti: t-tabel= 1.992 < t-hitung= 3.667 maka Ha diterima. 

c. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar IPS antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay 

dengan peserta didik yang diajar melalui model pembelajaran true or false. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review hora terhadap hasil belajar IPS 

siswa di kelas V MIN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

C. Pembahasan   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review horay terhadap hasil belajar IPS 

siswa di kelas V MIN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ialah sebanyak 76 siswa dengan rincian 38 siswa di kelas V A 



105 
 

dan 38 siswa di kelas V B, teknik sampling yang digunakan adalah teknik Sampling 

Jenuh dengan hasil kelas kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai 

kelas kontrol. Sampel tersebut diperoleh data hasil tes instrumen butir soal hasil 

belajar IPS adalah 20 butir soal valid untuk masing-masing pretest dan posttest. 

Berdasarka hasil penghitungan dihasilkan bahwa rata-rata pretest kelompok 

Eksperimen 57.10 dengan jumlah responden 38 siswa. Pada kelas kontrol memiliki 

rata-rata 53.15 dengan jumlah responden 38 siswa dan jelas terlihat bahwa tidak 

adanya perbedaan yang signifikan sebelum diberikan treatmen/perlakuan. Selanjutnya 

setelah diberi treatmen/perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol maka 

diperoleh nilai posttest dengan rata-rata 75.39 pada kelas eksperimen dan 69.86 pada 

kelas kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning type course 

review horay lebih tinggi dari pada hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran true or false. Hal ini sesuai dengan perhitungan 

program IBM SPSS Statistics V 22 for windows yang menggunakan analisis uji t 

untuk sampel yang berasal dari distribusi yang berbeda Independent samples test. 

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai Sig= 0,00 atau t table= 1,992 < t 

hitung= 3,667. Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel baik pada taraf 5 

%. Hal ini berarti hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan 
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model pembelajaran contextual teaching and learning type course review horay 

terhadap hasil belajar IPS siswa di kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan peneliti terhadap siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan perbedaan aktifitas siswa 

yaitu: semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun dan sungguh-

sungguh, semua siswa membentuk kelompok secara berpasang-pasangan sesuai 

dengan intruksi guru, siswa bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok, semua 

siswa berkonstribusi dalam kegiatan kelompok. Perbedaan keaktifan siswa terjadi 

karena pembelajaran melalui model pembelajaran contextual teaching and learning 

type course review horay sangat menarik bagi siswa. Siswa lebih tertarik dengan 

model pembelajaran ini karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran. Namun, model pembelajaran contextual teaching and learning 

type course review horay mempunyai kelemahan diantaranya: tidak selamanya 

mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir sistematik. Dalam hal ini yang 

dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan guru sangatlah penting untuk 

dikembangkan. 

Selain itu, kreativitas guru juga dapat membuat proses pembelajaran lebih 

menyenangkan. Jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran true or false dengan model ini anak-anak cenderung pasif, sulit 

dipahami peserta didik model pembelajaran yang peneliti berikan. Apabila para 

pendidik mau berusaha keluar dari cara pengajaran yang berpusat pada guru dan mau 

berpikir kreatif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang peneliti lakukan diperoleh 

dalam perhitungan thit= 3,667 dan t0,05= 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

contextual teaching and learning type course review haray lebih baik dari hasil 

belajar dengan menggunakan true or false. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran contextual teaching and learning type course review haray 

akan lebih menarik perhatian siswa pada proses belajar mengajar jika 

menggunakan kotak-kotak dan variasi warna yang menarik. 

2. Sebelum memulai proses pembelajaran guru terlebih dahulu mempesiapkan dan 

membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen dari segi jenis kelamin 

dan kemampuan akademis.Pembentukan kelompok heterogen memberikan 

kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung untuk memudahkan 

pengelolaan kelas. 
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