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ABSTRAK 

 

Latar belakang darI Penelitian Tindakan Kelas ini adalah rendahnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 28 

Cakranegara pada pelajaran IPA. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

Penilitian Tindakan Kelas dilaksanakan sebanyak dua siklus. Cara pengumpulan 

data untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa melalui lembar observasi. Sedangkan 

untuk untuk data hasil belajar siswa melalui tes tertulis yang diberikan pada setiap 

akhir siklus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkatan kualitas 

proeses pelaksanaan pembelajaran yakni untuk aktivitas mengajar guru pada 

siklus I berkategori baik dengan skor 14 dan pada siklus II aktivitas mengajar guru 

meningkat, yaitu berkategori sangat baik dengan skor 19. Demikian juga untuk 

aktivitas belajar siswa pada siklus I berkategori cukup aktif dengan skor 53 dan 

pada siklus II aktivitas bealajar siswa meningkat yaitu berkategori sangat  aktif  

dengan skor perolehan 68. Selanjutnya untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai 

rata-rata pada siklus I sebesar 56,19 dengan persentase ketuntasan klasikal 56,19% 

dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 73,57 serta persentase 

ketuntasan klasikalnya 85,71%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode 

Course Review Horay dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SDN 28 Cakranegara. 

 
Kata kunci : Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, IPA, Metode Course Review Horay 
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ABSTRACT 

The problem of this study is the low activity and learning outcomes of 

fourth grade students of SDN 28 Cakranegara. This study aims to improve the 

activity and learning outcomes of fourth grade students of SDN 28 Cakranegara 

on science lessons. This type of research is conducted as a Class Action Penilitian 

two cycles. Data collection for the activities of teachers and students through the 

activity observation sheet. As for the data of student learning outcomes through 

written tests given at the end of each cycle. Based on the results of the research 

data showed an increase in the quality of the implementation of learning proeses 

for teaching activities of teachers in the first cycle categorized both with a score of 

14 and the second cycle teachers to teach increased activity, namely excellent 

category with a score of 19. Similarly to the learning activities of students in the 

first cycle category active enough to score 53 and the second cycle bealajar 

increased student activity is very active category with a score of 68. Further to the 

acquisition of student learning outcomes obtained by the average value in the first 

cycle of 56.19 with a percentage of 56.19% classical completeness and increased 

in the second cycle with an average value of 73.57 as well as the percentage of 

completeness klasikalnya 85.71%. This indicates that the application of the 

methods Course Review Horay can increase the activity and learning outcomes 

IPA fourth grade students of SDN 28 Cakranegara. 

 

Key words: Activities Learning, Learning Outcomes, IPA, Methods Course 

Review Horay 
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A. PENDAHULUAN 

Mengingat pentingnya peranan dan fungsi lembaga pendidikan dasar 

menengah dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, 

maka sudah sewajarnya sebagai pihak yang terkait, baik pengelola lembaga 

pendidikan maupun orang tua serta aparat pendidikan lainnya berusaha sebagai 

pembimbing bagi anak-anak didik. Sedangkan sekolah merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama sebagai lembaga sosialisasi 

setelah keluarga. Purwanto (2013: 34) mengatakan bahwa setiap proses belajar 

mempengaruhi perubahan perilaku pada domain diri siswa, tergantung 

perubahan yang diinginkan terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Guru merupakan unsur penting dalam sebuah sistem pendidikan. 

Mikarsa (2007: 1.1) mengemukakan bahwa “guru sebagai pendidik hanya 

dapat melaksanakan tugas dengan baik bilamana memiliki pemahaman yang 

jelas dan memadai tentang pendidikan SD”. Guru yang memberi perhatian, 

hangat dan supportif (memberi semangat) diyakini bisa memberi motivasi 

belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi siswa. Hal ini dapat 

dilihat dengan adanya bahan pembelajaran yang sulit akan terasa mudah oleh 

siswa dengan bantuan guru. Tugas utama guru adalah mengelola proses 

pembelajaran sehingga terjadi intraksi aktif antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa. Intraksi tersebut sudah barang tentu akan mengoptimalkan 

tujuan yang telah dirumuskan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 

2015 di kelas IV A SDN 28 Cakranegara Kota Mataram, diperoleh informasi 

dari guru kelas bahwa, nilai belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih 

rendah. Hal ini terlihat dari nilai siswa pada semester 1 mata pelajaran IPA 

Tahun Pelajaran 2015/ 2016 yang masih rendah. Bahwa 48% siswa mendapat 

nilai dibawah KKM, sedangkan nilai KKM mata pelajaran IPA disekolah 

tersebut adalah 65. 

Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang berjudul: Peningkatan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran Kooperatif Metode 

Course Review Horey Pada SDN 28 Siswa Kelas IV SDN 28 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah : Untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan 

metode Course Review Horay. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESISI TINDAKAN 

Teori yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Aktivitas Belajar  

- Sardiman (2011 : 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Berdasarkan penjelasan tersebut, aktivitas belajar adalah 

kegiatan berupa fisik maupun mental yang di lakukan seseorang untuk 

memperoleh ilmu atau kepandaian. Dalam kegiatan belajar, kegiatan fisik 

dan mental saling berkait.  
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2. Hasil Belajar 

- Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2014: 22). 

- Jadi hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja melainkan seluruhnya 

dan hal itu diperoleh setelah menerima pengelaman belajarnya. 

3. Metode Course Review Horay 

Course Review Horay merupakan metode pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap 

siswa yang dapat menjawa benar diwajibkan berteriak „horee!!!‟atau yel-yel 

lainnya yang disukai. Metode ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam 

menjawa soal, di mana  jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau 

kotak yang dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban 

benar harus langsun berteriak „horee!!!‟ atau menyanyikan yel-yel 

kelompoknya. Motode ini juga membantu siswa untuk memahami konsep 

dengan baik melalui diskusi kelompok. 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Skripsi Affandi (2011) melakukan penelitian “Penerapan metode 

Course Review Horay Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Matematika Pada Siswa Kelas IX SMP Darul Ma‟arif Jakarta”. 

2. Julaiha (2011) melakukan penelitian metode “Upaya Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Trigonometri Siswa Kelas X MA AT-TASYRI‟ 

Tangerang Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Metode Course 

Review Horay”. 

 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam dunia pendidikan, saat 

ini berkembang berbagai model atau metode pembelajaran, dimana model 

pembelajaran merupakan yang digunakan untuk meningkatkan motivasi 

belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berfikir kritis, memliki 

keterampilan sosial dan pencapaian hasil belajar yang lebih optimal. Karena 

itulah, perkembangan model pembelajaran dari waktu ke waktu terus 

mengalami perubahan. Model-model pembelajaran yang bersifat tradisional 

sudah mulai ditinggalkan berganti dengan model pembelajara yang lebih 

modern. 

Berdasarkan landasan teori yang relevan dan kerangka berpikir  

diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : jika 

metode Course Review Horey diterapkan secara optimal, maka dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 28 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 28 Cakranegara Kecamatan Sandubaya 

kelurahan Turida Timur pada kelas IV. Adapun waktu penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan propsal dimulai pada bulan Januari sampai bulan Mei 2016 

2. Siklus I dilaksanakan pada Tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2016.  

3. Siklus II dilaksanakan pada Tanggal 26 Mei dan 27 Mei 2016.  

4. Penyusunan skripsi dilakukan pada akhir bulan Mei. 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 

SDN 28 Cakranegara yang berjumlah 21 orang siswa yang terdiri dari14 orang 

laki-laki dan 7 orang perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru 

kelas IV SDN 28 Cakranegara.  

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah 

faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan metode 

course review horay  dan faktor siswa, yang diteliti yaitu dengan melihat 

aktivitas dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran sebagai dampak 

penerapan pembelajaran yang berorientasi pada metode course review horay.  

 Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang disebabkan karena pencapaian penguasaan atas 

sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran, pencapaian itu 

didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan, hasil itu dapat berupa 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada hasil belajar kognitif anak yang dapat 

dilihat melalui tes. Definisi operasional variabel tindakan yaitu metode course 

review horay, Metode course review horay adalah metode pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena 

setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak „horee‟ atau yel-

yel lainnya yang disukai.   

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan setiap siklus, yaitu 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang 

sama yaitu 2x35 menit untuk setiap pertemuan. 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

Penelitian Tindakan Kelas. Penggunaan setiap metode ditentukan oleh sifat 

dasar data yang akan dikumpulkan. Metode dan data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Muhammad Ali dalam Mahmud (2011: 168) penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Lazimnya menggunakan teknik yang 

disebut dengan observasi. 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk 
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menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau 

pristiwa) secara sistemastis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan. 

2. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

dipristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti informasi kealamiahan yang 

sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki, Sedarmayanti 

dalam Mahmud (2011: 183). 

3. Tes 

Tes adalah rangkaian pernyataan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau 

bakatyang dimiliki oleh individu atau kelompok (Mahmud, 2011: 185). 

 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adlaah 

sebagai berikut: 

1.  Lembar pengamatan 

Lembar pengamatan terdiri dari dua bagian yaitu lembar pengamtan 

aktivitas siswa dan lembar pengamatan ekativitas guru. Lembar 

pengamatan ini merupakan lembar observasi yaitu berisi indikator-

indikator yang harus dilaksanakan baik oleh guru maupun siswa, dengan 

tujuan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Lembar 

observasi untuk siswa terdiri dari 5 indikator dan setiap indikator terdiri 

dari 4 deskriptor, begitu juga dengan lembar kerja aktivitas guru. 

a. Data aktivitas siswa 

Indikator tentang aktivitas siswa yang diamti sebanyak 5 indikator 

dan masing-masing indikator terdri dari 4 deskriptor, yaitu: 

1)  Kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran 

a) Ketika guru masuk kelas, siswa sudah dalam keadaan sipa 

mengikuti pelajaran. 

b) Siswa menyiapkan perlengakapan untuk belajar seperti 

alat tulis dan buku pelajaran. 

c) Siswa memperhatikan pelajaran dengan seksama selama 

kegiatan pembelajaran. 

d) Siswa tidak terpengaruh dengan situasi kelas lain selama 

proses pembelajaran. 

2)  Interaksi siswa dengan guru 

a) Siswa mengajukan pertanyaan terhadap materi yang dirasa 

belum jelas . 

b) Siswa mengikuti aturan dari guru tentang cara 

menggunakan kartu bernomor.  

c) Siswa mengemukakan pendapatnya kepada guru dalam 

proses pembelajaran. 
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d) Bersama-sama dengan guru dalam menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

3) Interaksi siswa dengan siswa 

a) Siswa mencari dan berkumpul dengan anggota 

kelompoknya masing-masing. 

b) Siswa secara bersama-sama dalam menentukan yel-yel 

yang akan digunakan dalam proses diskusi. 

c) Siswa melakukan diskusi kelompok dalam menjawab 

pertanyaan. 

d) Siswa kompak dalam bersorak “horay” atau yel-yel 

lainnya yang telah ditentukan  ketika mendapatkan tanda 

benar. 

4) Kerjasama kelompok 

a) Siswa mempersiapkan kebutuhan diskusi dalam proses 

pembelajaran. 

b) Membuat perlengkapan dan bahan diskusi dengan baik. 

c) Saling memberikan solusi dengan anggota kelompok untuk 

menyelesaikan pertanyaan yang telah diberikan. 

d) Memberi kesempatan kepada tiap anggota kelompoknya 

untuk menjawab kesempatan kepada tiap anggota 

kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang telah 

diberikan. 

5) Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

a) Siswa mengacungkan tangan dan pertanyaan guru. 

b) Siswa memperhatikan secara seksama jawabna yang 

dibacakan temannya didalam kelas. 

c) Siswa memperbaiki jawaban temannya yang kurang tepat. 

d) Siswa mencatat penjelasan yang dianggap penting dari guru 

dan siswa. 

b. Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung 

(directed observation) dimana seorang guru yang sedang mengajar 

di observasi langsung oleh observer (pengamat) dan observer 

berada bersama-sama guru dan siswa di dalam kelas. Setiap 

indikator perilaku guru pada penelitian ini penelitiannya mengikuti 

aturan sebagai berikut: 

Indikator tentang akyivitas guru yang diamati sebanyak 5 indikator 

dan masig-masing indikator terdiri dari 4 deskriptor, yaitu: 

1) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

a) Membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

b) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam diskusi, 

seperti kertas berwarna, gunting, dan spidol. 

c) Mengatur tempat duduk siswa. 

d) Mengecek kehadiran siswa. 

2) Kegiatan pendahuluan 

a) Melakukan tanyajawab untuk menggali pengetahuan siswa. 
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b) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c) Menjelaskan siswa tentang metode pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

d) Menuliskan judul materi yang akan dibahas. 

3) Kegiatan pembelajaran 

a) Membagikan kartu-kartu jawaban yang telah di buat siswa. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. 

c) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

d) Membacakan pertanyaan kepada siswa dan meminta siswa 

mengangkat tangan apabila telah selesai menulis jawaban di 

kartu jawaban. 

4)  Memberikan umpan balik 

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

terhadap materi yang telah dijelaskan. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 

pertanyaan yang diajukan temannya. 

c) Memberikan penguatan terhadap siswa. 

d) Guru membacakan nama kelompok yang mendapatkan 

jumlah horay atau jawaban benar terbanyak. 

5) Menutup pembelajaran 

a) Guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dibahas. 

b) Meminta siswa untuk mencatat rangkuman pada buku 

catatannya. 

c) Memberikan tes atau quis secara individu kepada siswa. 

d)  Menginformasikan materi kan dibahas pada pertemuan 

berikutnya. 

2. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi dalam penelitian ini berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar jawaban tes/quis individu 

dan foto. 

3. Lembar Tes  

Lembar tes berisi tes hasil belajar yang akan dibuat dalam bentuk 

pilihan ganda dan uraian yang dikerjakan sisiwa sebagai evaluasi 

akhir terhadap penelitian. Tes hasil belajar ini dibuat guna mengetahui 

sejauh mana tingkat kemampuan siswa memahami materi yang telah 

diberikan.  

Teknik Analisis Data : 

1. Rata-Rata Hasil Evaluasi 

Untuk menghitung skor rata-rata hasil tes setiap siklusnya, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2014): 

 

 X= 
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Keterangan:  

X  = Rata-rata (Mean) 

∑ x = Jumlah Seluruh Skor 

N = Banyak Subjek 

2. Ketuntasan Klasikal 

Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang di 

tentukan dengan rumus sebagai berikut (Aqib, 2011) : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P = Ketuntasan Klasikal 

Jika P ≥ 80 % maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan jika P < 

80 % maka belajar dikatakan tidak tuntas. 

Untuk mengetahui adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

melalui metode Course Review Horay pada pelajaran IPA kelas IV 

SDN 28 Cakranegara dapat dilakukan dengan membandingkan secara 

deskriptif hasil tes sisw pada setiap siklus pembelajaran. 

3. Menentukan Skor Aktivitas 

a. Siswa 

1) Untuk menentukan skor aktivitas belajar siswa secara klasikal 

dilakukan dengan menilai setiap deskriptor dari setiap 

indikatornya dari setiap indikatornya. Setiap deskriptor pada 

penelitian ini pemberian skornya mengikuti aturan sebagai 

berikut: 

a) Skor 4 diberikan jika x ≥ 75% siswa melakukan deskriptor 

yang dimaksud. 

b) Skor 3 diberikan jika 50%-75% siswa melaksanakan 

deskriptor yang dimaksud. 

c) Skor 2 diberikan jika 25%-50% siswa melakukan deskriptor 

yang dimaksud. 

d) Skor 1 diberikan jika >25% siswa melaksanakan deskriptor 

yang di maksud. 

Banyaknya indikator = 5 

Banyak deskriptor tiap indikator = 4 

Skor maksimal tiap indikator = 4 

Skor minimal tiap indikator = 1 

Skor Maksimal Ideal (SMI) = banyak indikator x banyak 

deskriptor x skor maksimal tiap 

deskriptor  

= 5 x 4 x 4 

= 80 

P = 
                          

      
 X 

100% 
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Skor Minimal Seluruh Indikator = banyak indikator x 

banyaknya deskriptor tiap 

indikator  x skor minimal tiap 

indikator 

= 5 x 4 x 1 

= 20 

2) Analisa menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi 

Ideal) dengan rumus sebagai berikut:  

MI = 
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal) 

=  
 

 
 x (80 + 20)  

= 
 

 
 x 100 

= 50 

SDI = 
 

 
 x (skor maksimal – skor minimal) 

= 
 

 
 x ( 80 – 20) 

= 
 

 
 x 60 

= 10   

(Nurkancana, dkk., 1990) 

3) Menentukan kriteria keaktifan siswa digunakan skor standar 

seperti yang tertera pada tabel berikut ini (Nurkencana, 1990) : 

Tabel 3.2  Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval Skor Kategori 

MI+1,5 SDI < x 

MI+0,5 SDI ≤ x ≤ MI+1,5 SDI 

MI-0,5 SDI < x ≤ MI+0,5 SDI 

MI-1,5 SDI < x ≤ MI+0,5 SDI 

X ≤ MI-1,5 SDI 

64 < x 

55 < x ≤ 64 

45 < x ≤ 55 

35 < x ≤ 45 

x ≤ 35 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Sangat kurang aktif 

X = rata-rata skor aktivitas siswa 

2.  Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observer 

langsung (directed observation) dimana seorang guru yang sedang 

mengajar diobservasi langsung oleh observer (pengamat) dan 

observer berada bersama-sama guru dan siswa didalam kelas. 

Pada setiap indikator perilaku guru pada penelitian ini penskorannya 

mengikuti aturan sebagai berikut : 

a. Skor 4 diberikan jikan semua deskriptor nampak 

b. Skor 3 diberikan jika (3) deskriptor nampak 

c. Skor 2 diberikan jika (2) deskriptor nampak 

d. Skor 1 diberikan jika (1) deskriptor nampak 

Data tentang keaktifan guru dalam proses pembelajaran 

dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI)  
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Banyaknya indikator = 5 

Skor maksimal indikator = 4 

Jadi, skor maksimal ideal (SMI) = 5 x 4 = 20 

Skor minimal  indikator = 1 

b. Analisa Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDI (Standar Devisi 

Ideal) dengan rumus sebagi berikut: 

Mi = 
 

 
x (skor maksimal + skor minimal) 

= 
 

 
 x ( 20 ) 

= 10 

SDI = 
 

  
 x MI 

= 
 

 
 x 10 

= 3,3 

(Nurkancana, dkk.,1990) 

c. Menentukan kriteria keaktifan siswa di gunakan skor standar 

seperti yang tertera pada tabel berikut ini (Nurkancana, 1990) : 

Tabel 3.3 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Skor Kategori 

MI+1,5 SDI < x 

MI+0,5 SDI ≤ x ≤ MI+1,5 SDI 

MI-0,5 SDI < x ≤ MI+0,5 SDI 

MI-1,5 SDI < x ≤ MI+0,5 SDI 

X ≤ MI-1,5 SDI 

15 < x 

12 < x ≤ 15 

8 < x ≤ 12 

5 < x ≤ 8 

x ≤ 5 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang baik 

X = rata-rata skor aktivitas guru 

 Untuk data aktivitas guru dikatakan berhasil apabila rata-rata skor 

guru setiap aktivitas termasuk pada kriteria baik atau sangat baik. 

 

Indikator Keberhasilan 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila terjadi 

peningkatan skor aktivitas siswa pada setiap siklusnya dan minimal 

aktivitas siswa berkategori aktif serta aktivitas guru berkategori 

baik. 

2. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika persentase ketuntasan 

secara klasikal minimal 85% serta mencapai KKM yang ditetapkan 

yaitu 65.  

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Hasil Penelitian yang diperoleh sebagai berikut:  

1. Siklus I  

Jumlah siswa yang mencapai KKM 12 orang (57,1%), nilai siswa yang 

kurang dari KKM 8 orang (42,9%), skor aktivitas guru 14 dengan 

kategori baik dan skor aktivitas siswa 53 dengan kategori kurang aktif. 

Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan ke siklus II.  

 

 



 

10 
 

2. Siklus II  

Jumlah siswa yang mencapai KKM 18 orang (85,71%). Dengan nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 35, rata-rata kelas adalah 73, skor aktivitas 

guru 19 dengan kategori sangat baik dan skor aktivitas siswa 68 dengan 

kategori aktif. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari siklus I dan 

siklus II di atas, dapat disajikan data secara keseluruhan yang dapat 

diamati, yaitu hasil observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas 

siswa dan hasil belajar IPA materi Sumber Daya Alam pada tabel 

perbandingan siklus I dan siklus II berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Perkembangan Pelaksanaan Pembelajaran Dan Hasil 

Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA Dengan 

Menggunakan Metode Course Review Horay Siklus I Dan 

Siklus II 

 

 

Siklus 

Aktivitas guru Aktivitas siswa Hasil belajar siswa 

Skor Kategori Skor Kategori Rata-rata Ketuntasan 

klasikal 

I 14 Baik  53 Aktif  56,19 57,14 % 

II 19 Sangat 

baik 

68 Sangat 

aktif  

73,57 85,71 % 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, bahwa 

penerapan metode Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa pada siklus I, yaitu 

diperoleh nilai rata-rata 56,19 dengan ketuntasan klasikal sebesar 57,14 % dan 

pada siklus II meningkat menjadi 73,6 dengan ketuntasan klasikal 85,71%. 

Adapun skor aktivitas guru pada siklus I diperoleh jumlah skor 14 dengan 

kategori baik, skor aktivitas siswa berjumlah 53 dengan kategori cukup aktif. 

Pada siklus II mengalami peningkatan, yaitu diperoleh skor aktivitas guru 19 

dengan kategori sangat baik dan skor aktivitas siswa 68 dengan kategori aktif. 

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 
1. Bagi Guru  

a. Guru sebaiknya dapat menerapkan metode Course Review Horay dalam 

pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan kualitas dan proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

b. Guru sebaiknya mampu menciptakan serta memotivasi siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran di kelas. dengan demikian dapat terjalin 
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hubungsn timbal balik yang baik antara guru dengan siswa dan antara 

siswa dengan siswa. 

c. Guru hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.  Bagi siswa  

Siswa hendaknya dalam mengikuti proses pembelajaran dapat 

menyampaikan pendapat maupun pertanyaan terhadap materi yang 

diajarkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya memotivasi guru-guru untuk dapat menerapkan 

metode-metode pembelajaran yang dianggap efektif dalam 

pembelajaran. 

b. Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai guna 

memudahkan guru menerapkan metode pembelajaran yang efektif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

siswa. 
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