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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Course Review Horay 

Model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan. 

Huda (2013: 229) mengemukakan bahwa model pembelajaran CRH 

merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 

kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang 

dapat menjawab benar diwajibkan  berteriak ‘hore!’ atau menyanyikan 

yel-yel kelompoknya. Kurniasih dan Sani (2016: 80) berpendapat 

bahwa pembelajaran CRH merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara 

pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil.  

Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran CRH merupakan suatu model pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran.  Siswa 

menjadi lebih semangat dalam belajar karena dalam proses 

pembelajaran diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak 

menegangkan dan pada akhirnya prestasi belajar siswa akan 

meningkat.  
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Model pembelajaran CRH juga merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang menyenangkan dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam 

pembelajaran. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta 

membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara 

mudah. Guru dapat menggunakan model pembelajaran CRH untuk 

mengubah suasana pembelajaran di dalam kelas agar lebih 

menyenangkan, sehingga siswa merasa tertarik pada pembelajaran 

IPA. 

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran CRH 

Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila mengikuti 

beberapa langkah dalam model pembelajaran tersebut. Adapun 

langkah-langkah model pembelajaran CRH menurut Kurniasih dan 

Sani (2016: 82), yaitu: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi sesuai topik dengan 

tanya jawab. 

3) Guru membagi siswa dengan kelompok-kelompok. 

4) Siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai dengan 

kebutuhan dan diisi dengan nomor yang ditentukan guru. Hal ini 

untuk menguji pemahaman siswa. 
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5) Guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan, setelah 

pembacaan soal dan jawaban siswa telah ditulis di dalam kartu 

atau kotak. 

6) Siswa memberi tanda ceklis (√) untuk jawaban yang benar dan 

langsung berteriak horay atau menyanyikan yel-yel masing-

masing. 

7) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak 

berteriak horay. 

8) Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tinggi atau yang banyak memperoleh horay. 

9) Penutup 

c. Kelebihan Model Pembelajaran CRH 

Model pembelajaran CRH mempunyai beberapa kelebihan 

sebagai pertimbangan penggunaannya dalam pembelajaran. Huda 

(2013: 231) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelebihan model 

pembelajaran CRH, yaitu: 

1) Strukturnya menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat 

terjun ke dalamnya. 

2) Model yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, 

sehingga suasana tidak menegangkan. 

3) Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. 

4) Skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih. 
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Model pembelajaran CRH mempunyai 4 kelebihan yang cukup 

efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kelebihan model 

pembelajaran tersebut menjadi acuan dalam pemilihan model 

pembelajaran untuk digunakan dalam penelitian.  

d. Kekurangan Model Pembelajaran CRH 

Model pembelajaran ini juga mempunyai kekurangan. 

Beberapa kekurangan model pembelajaran CRH menurut Huda (2013: 

231), yaitu: 

1) Penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif. 

2) Berisiko mengganggu suasana belajar kelas lain. 

Semua model pembelajaran memang diciptakan untuk 

memberi manfaat yang baik atau positif, tidak terkecuali model CRH. 

Namun, terkadang pada sudut pandang tertentu, model tersebut tidak 

menutup kemungkinan terdapat kekurangan. Kekurangan dalam 

model pembelajaran CRH tidak membuatnya berarti karena tertutup 

dengan kelebihan yang lebih mendominasi. 

2. Kejujuran 

a. Pengertian kejujuran 

Pendidikan karakter, khususnya di sekolah menjadi sangat 

penting diajarkan pada siswa. Tujuannya yaitu untuk membentuk 

karakter yang baik pada siswa, salah satunya bersikap jujur. Jujur 

menurut Kesuma, dkk (2011: 16) merupakan keputusan seseorang 

untuk mengungkapkan perasaan, kata-kata dan perbuatan bahwa 
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realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau 

menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Makna jujur lebih jauh 

dikorelasikan dengan kebaikan (kemaslahatan). Kemaslahatan 

memiliki makna kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri 

sendiri atau kelompoknya, tetapi semua orang yang terlibat. 

Yaumi (2014: 87) mengemukakan bahwa, jujur adalah perilaku 

seseorang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jujur dalam 

pergaulan sehari-hari dipandang sebagai kesesuaian antara ucapan 

lisan dengan perbuatan. Jujur sebagai kesesuaian antara yang lahir dan 

yang batin. 

Zuriah (2008: 49) menjelaskan, nilai dan prinsip kejujuran juga 

dapat ditanamkan pada diri siswa di jenjang pendidikan dasar melalui 

kegiatan mengoreksi hasil ulangan secara silang dalam kelas. Peranan 

guru sangat penting dalam mencermati proses koreksi tersebut dengan 

bertujuan untuk menanamkan kejujuran dan tanggung jawab pada diri 

siswa. Guru perlu melakukan koreksi ulang dari pekerjaan siswa satu 

persatu setelah selesai mengoreksi. Coretan dan hasil tulisan siswa 

yang tertera di lembar jawaban, akan terlihat kejujurannya dalam 

mengoreksi hasil ulangan. Guru kemudian menyampaikan nilai 

kejujuran dan tanggung jawab pada siswa dan dampaknya bagi 

kehidupannya kelak.  
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Pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kejujuran dapat diartikan sebagai sifat baik yang berupa ucapan atau 

tindakan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa 

adanya rekayasa. Kesesuaian antara yang lahir dan yang batin. Jujur 

tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercemin dalam perilaku 

sehari-hari. Seseorang yang mempunyai sikap jujur membuat orang 

tersebut dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. 

Perkataan, tindakan, dan pekerjaan dapat dipercaya.  

b. Langkah-Langkah Menumbuhkan Kejujuran 

Guru dapat menjadi tauladan untuk siswa-siswanya untuk 

berperilaku jujur. Selain itu, ada beberapa langkah-langkah untuk 

menumbuhkan sikap jujur pada siswa. Langkah praktis yang perlu 

disadari dalam menumbuhkan kejujuran menurut Elfindri, dkk (2012: 

128) adalah: 

1) Guru harus selalu menepati janji kepada siswa, diantaranya 

kebiasaan untuk menetapkan masuk kelas, mengembalikan bahan 

atau tugas yang diperiksa oleh guru. 

2) Menjaga disiplin dalam proses belajar, mengajar, serta proses 

ujian. Mereka yang mengikuti peraturan akan memperoleh 

reward, sementara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ‘pelanggaran’ ketidakjujuran yang dibuat. 

3) Inisiatif membuat kantin sekolah jujur adalah salah satu kreasi 

menumbuhkan kejujuran. 

4) Siswa diberikan kesempatan yang merata untuk menyusun kerja 

secara mandiri, dan melaporkan bagaimana proses pekerjaan 

dilakukan. 

5) Mengoreksi kesalahan tata cara penulisan, perkataan, dalam 

konteks kejujuran dalam mengutip, dan melaporkan bahan 

bacaan. 
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c. Karakteristik Kejujuran 

Perilaku jujur dapat dilihat dari beberapa ciri-cirinya. Kesuma, 

dkk (2012: 17) mengemukakan, orang yang memiliki karakter jujur 

memiliki ciri-ciri dengan perilaku diantaranya yaitu: 

1) Bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu sesuai 

kebenaran dan kemaslahatan. 

2) Berkata sejujurnya (benar apa adanya). 

3) Adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang 

dilakukan. 

Seseorang yang memiliki karakter jujur akan diminati orang 

lain, baik dalam konteks persahabatan, bisnis, rekan atau mitra kerja, 

dan sebagainya. Karakter ini merupakan salah satu karakter pokok 

untuk menjadikan seseorang cinta kebenaran, apapun risiko yang akan 

diterima dirinya dengan kebenaran yang dilakukan. 

d. Indikator Jujur 

Penilaian suatu sikap tentu didasarkan pada indikator yang 

terkait dengan sikap jujur. Indikator jujur menurut Yaumi (2014: 89) 

menjadi acuan dalam penelitian ini. Indikator tersebut yaitu: 

1) Mengatakan suatu yang benar walaupun itu pahit, 

2) Menghindari perbuatan menipu, menyontek, plagiat atau mencuri, 

3) Memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang benar, 

4) Dapat dipercaya atau melakukan sesuatu yang dikatakan,  

5) Menjaga reputasi dan martabat yang baik dan terpuji. 
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3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar 

adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Prestasi belajar 

menurut Mulyasa (2013: 189) adalah hasil yang diperoleh seseorang 

setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada 

hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya. Siswa akan menghasilkan prestasi belajar 

berupa perubahan-perubahan perilaku.  

Arifin (2013: 12) mengatakan, prestasi belajar pada umumnya 

berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak siswa. Kata prestasi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam 

kesenian, olahraga dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik akan menghasilkan prestasi belajar siswa 

yang optimal. 

Pengertian dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu 

kegiatan seseorang ataupun kelompok yang telah dikerjakan dan 

dicapai, berkenaan dengan aspek pengetahuan. Prestasi belajar dapat 

diukur dengan menggunakan suatu alat evaluasi. 
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b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Arifin 

(2013: 12) menyebutkan beberapa fungsi utama prestasi belajar, 

antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan siswa. 

Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan siswa di 

masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi fokus utama 
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yang harus diperhatikan, karena siswalah yang diharapkan dapat 

menyerap seluruh materi pembelajaran. 

Fungsi penting dari prestasi belajar berdasarkan uraian di atas 

yaitu dapat menjadi motivasi siswa dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Adanya motivasi tersebut maka prestasi 

belajar khususnya pada pembelajaran IPA akan meningkat. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

Mulyasa (2013: 191-194) menyebutkan terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu: 

1) Faktor Internal, meliputi: 

a) Fisiologis, berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik 

seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kondisi jasmani pada umumnya dan kondisi yang berkaitan 

dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca indera. 

b) Psikologis, berasal dari dalam diri seseorang seperti 

intelegensi, minat dan sikap. Intelegensi merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

prestasi belajar. Semakin tinggi tingkat intelegensi, makin 

tinggi pula kemungkinan tingkat hasil belajar yang dapat 

dicapai. Minat (interest), yaitu kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 
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sesuatu. Oleh karena itu, minat dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu.  

2) Faktor Eksternal, meliputi: 

a) Faktor Sosial, menyangkut hubungan antarmanusia yang 

terjadi dalam berbagai situasi sosial, termasuk lingkungan 

keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat pada umumnya. 

b) Faktor Non-sosial, adalah faktor-faktor lingkungan yang 

bukan sosial seperti lingkungan alam dan fisik, misalnya 

keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, buku-buku 

sumber dan sebagainya. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya prestasi 

belajar yang diperoleh peserta didik dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri 

sendiri, baik secara fisiologis maupun psikologis, sedangkan 

faktor eksternal berasal dari luar, seperti faktor sosial dan non-

sosial. Hal inilah yang menyebabkan prestasi belajar antar siswa 

berbeda. 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

a. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran 

yang harus ditempuh siswa, utamanya pada sekolah dasar. IPA 

menurut Wahyana (dalam Trianto, 2010: 136), merupakan suatu 
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kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah.  

Susanto (2015: 167) berpendapat IPA juga sering disebut 

dengan istilah pendidikan Sains. Sains atau IPA adalah usaha 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran 

sehingga mendapatkan suatu simpulan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu suatu pengetahuan 

tentang gejala-gejala alam yang teoretis melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen. Pembelajaran IPA didasarkan pada prinsip-

prinsip dan proses yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa 

terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di 

sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana. 

b. Karakteristik pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA memiliki beberapa karakteristik yang dapat 

diketahui. Jacobson & Bergman dalam buku Susanto (2015 :170) 

mengatakan bahwa IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar 

untuk memahaminya, karakter tersebut meliputi: 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 
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3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 

4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian 

atau beberapa saja. 

5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

Pembelajaran IPA dilakukan dengan melakukan penyelidikan 

sederhana. Kegiatan tersebut, pembelajaran IPA akan mendapat 

pengalaman langsung melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan 

sederhana. Pembelajaran yang demikian dapat menumbuhkan sikap 

ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan masalah, 

menarik kesimpulan, sehingga mampu berpikir kritis melalui 

pembelajaran IPA. 

c. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Setiap mata pelajaran yang diajarkan di jenjang satuan 

pendidikan pasti mempunyai tujuan. Badan Nasional Standar 

Pendidikan dalam buku Susanto (2015 :171) mengatakan bahwa 

tujuan dari pembelajaran IPA adalah untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

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

tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

5. Materi  

Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran IPA di sekolah dasar 

kelas V yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada SK 7. 

Memahami perubahan yang terjadi di dalam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. Kompetensi Dasar yang digunakan 

yaitu KD 7.3 Mendeskripsikan struktur bumi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Penjabaran Kompetensi Dasar dan Indikator Mata 

Pelajaran IPA Kelas V 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

7.3 Memahami perubahan yang 

terjadi di dalam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya 

alam. 

7.3.1 Mengetahui lapisan-lapisan 

yang membentuk struktur 

bumi. 

7.3.2 Menjelaskan fungsi lapisan 

atmosfer. 

7.3.3 Menyebutkan susunan 

pembentuk lapisan 

atmosfer. 

7.3.4 Menjelaskan unsur-unsur 

pembentuk struktur bumi. 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat diketahui materi yang akan 

digunakan untuk penelitian yaitu struktur bumi. Materi yang akan 

digunakan pada penelitian ini merujuk pada Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dari Azmiyati, Omegawati dan Kusumawati (2008: 139-141), 

yaitu sebagai berikut: 

Bumi diselimuti selubung udara yang disebut atmosfer. 

Penjelasan tentang atmosfer akan dibahas terlebih dahulu, sebelum 

mengenal lebih jauh tentang lapisan bumi. Lapisan atmosfer tersusun 

atas udara. Semakin jauh dari permukaan bumi, lapisan udara semakin 

tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari pancaran sinar dan 

panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling berperan 
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dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi. Lapisan atmosfer 

memiliki ketebalan kurang lebih 640 kilometer. 

 

Gambar 2.1 Lapisan-lapisan penyusun atmosfer. 

Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, 

dan termosfer. Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari 

permukaan bumi. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling 

dekat dengan bumi. Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. 

Sebagian besar awan yang menyebabkan hujan terbentuk di lapisan 

ini. Lapisan stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan 

stratosfer berjarak 10-50 km di atas permukaan bumi. Udara di lapisan 

stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dan beberapa pesawat 

terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. Lapisan ozon berada di atas 

lapisan ini. Lapisan ozon adalah lapisan yang penting karena 

melindungi Bumi dari sinar ultraviolet dari Matahari. Sinar ultraviolet 
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ini jika langsung mengenai Bumi akan membunuh semua makhluk 

hidup. 

Lapisan di atas stratosfer yaitu mesosfer. Lapisan mesosfer 

berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki 

campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama dengan 

lapisan dibawahnya. Namun, kandungan uap airnya sangat sedikit. 

Lapisan di atas mesosfer yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer 

terbentang dari ketinggian 80-500 km di atas permukaan bumi. Di 

lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Lapisan yang 

paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer ada 

di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. Setelah lapisan 

eksosfer adalah angkasa luar. Atmosfer mempunyai fungsi yang 

sangat penting, seperti melindungi bumi dari benda-benda angkasa, 

menjaga agar air tidak menguap ke angkasa luar, dan menghalangi 

sinar ultraviolet dari matahari menerobos bumi.  

Melanjutkan pembahasan tentang lapisan bumi. Bumi tidak 

hanya berbentuk bulatan saja, tetapi juga tersusun atas beberapa 

lapisan. Perhatikan gambar di bawah ini!      
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Gambar 2.2 Lapisan-lapisan bumi. 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan bumi mulai dari 

lapisan terluar sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti 

terdiri atas inti luar dan inti dalam. Keadaan ketiga lapisan bumi 

tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. 

a. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa 

batuan keras dan dingin setebal 15-60 km. Pada lapisan kerak 

bagian atas, batuan telah mengalami pelapukan membentuk tanah. 

Makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya di permukaan 

lapisan kerak. Daratan terbentuk dari kerak benua. Sebagian besar 

kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. Dasar 

samudra terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian 

terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak 

yang tebalnya mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel 

merupakan lapisan yang paling tebal. Mantel terletak di antara 

lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini terdiri atas magma 

kental yang bersuhu 1.400 – 2.500 derajat celcius. 

c. Inti 

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. 

Lapisan inti luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar 
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terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal 

kurang lebih 2.255 kilometer. Adapun lapisan inti dalam setebal 

kurang lebih 1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam 

yang padat dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500 

derajat celcius. Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel padat. 

Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Keberhasilan pembelajaran yang dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) ini telah dibuktikan oleh beberapa 

penelitian sebelumnya, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Devina Arya Putri, Abdul 

Salim, dan Sunardi pada tahun 2016/2017 dengan judul “The Effectiveness of 

The Use of Course Review Horay (CRH) Methods to Improve Numeracy 

Division Skill of Children With Mild Mental Retardation in SLB Negeri 

Surakarta, Indonesia Year 2016/2017” merupakan penelitian yang dilakukan 

pada kelas IV. Penggunaan model pembelajaran Course Review Horay efektif 

untuk meningkatkan divisi berhitung keterampilan siswa dengan retardasi 

mental ringan di kelas IV SLB Negeri Surakarta di tahun akademik 

2016/2017. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu nilai rata-rata 

selama pretest adalah 51,67 kemudian mengalami peningkatan yang 

signifikan dalam nilai postest rata-rata adalah 76,67.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahimah dan Syafdi Maizora, 

yang berjudul “ The Implementation of Cooperative Learning Course Review 
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Horay Type Aided Macromedia Flash Media in Integral Calculus Course”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014 dan merupakan penelitian 

program studi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini mengimplementasikan Model Pembelajaran CRH pada 

pembelajaran Matematika di Universitas Bengkulu Semester III kelas A 

Tahun akademik 2013/2014 dengan dibantu dengan Macromedia Flash. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyani Made, Wayan Sujana, dan I 

Gusti Agung Oka Negara, yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Course Review Horay Berbantuan Media Audio Visual 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Saraswati 2 Denpasar”. Hasil 

penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dan 

kelompok siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional kelas 

V. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tes dan 

observasi. Didapat rata-rata hasil belajar IPA kelas eksperimen yaitu 76,43 

dan kelas kontrol 70,75. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Marteni Dewi, Desak Putu 

Parmiti, Putu Nanci Riastini dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) Terhadap Hasil 

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

Kecamatan Buleleng”. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa 

penggunaan pembelajaran kooperatif tipe CRH dapat meningkatkan kualitas 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Tanti Reyulita Ikaningrum, FKIP UMP, 2017



 
 

29 
 

pembelajaran IPA kelas V di Gugus IV Kecamatan Buleleng. Penelitian 

tersebut membuktikan bahwa rata-rata skor hasil belajar IPA kelompok siswa 

yang belajar dengan model pembelajaran CRH (21,83) lebih tinggi daripada 

rata-rata skor kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional (15,2). 

Berdasarkan keempat hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaan yang dimaksud yaitu pada variabel-variabel yang 

digunakan yaitu model pembelajaran Course Review Horay. Perbedaan dari 

penelitian di atas  dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada 

tujuannya. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk 

mengetahui tentang pengaruh model pembelajaran Course Review Horay 

terhadap kejujuran dan prestasi belajar siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal pada proses pembelajaran, siswa masih kesulitan dalam 

memahami materi tersebut sehingga prestasi belajar siswa pun rendah. Guru 

belum menggunakan model-model pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran. Guru hanya menyampaikan 

materi kemudian siswa mencatat apa yang disampaikan dalam pembelajaran 

di kelas. Permasalahan lain yang muncul berdasarkan observasi yaitu 

kejujuran siswa saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa 

masih ada yang bekerjasama dengan temannya, padahal guru sudah 

menghimbau untuk mengerjakan soal secara individu. 
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa siswa masih memiliki kejujuran 

dan prestasi belajar IPA yang rendah, kemudian diterapkan Model 

Pembelajaran Course Review Horay. Model yang sudah diterapkan dalam 

proses pembelajaran kemudian diperoleh data. Data yang diperoleh kemudian 

dihitung perubahannya. Hasil pengolahan data memberikan pengaruh 

terhadap kejujuran dan prestasi belajar IPA. Kerangka berpikir dalam 

penelitian dapat dilihat dengan skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap 

kejujuran siswa kelas V Sekolah Dasar. 

2. Terdapat pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas V Sekolah Dasar. 
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