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ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya masalah belajar siswa dan 

rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN 26 Ampenan. Sehubungan dengan masalah 

tersebut model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam memecahkan 

masalah. dengan model ini siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar, pembelajaran 

tidak monoton karena diselingi dengan hiburan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 26 

Ampenan dengan menggunakan model pembelajaran Course Review Horay. Metode 

pengumpulan data melalui test dan non test. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, masing-

masing siklus terdiri dari lima tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi , 

evaluasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam pembelajaran 

IPS. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus II yaitu 85,40 

sedangkan pada siklus I yaitu 76,45. Ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu 65,38 sedangkan 

ketuntasan yang harus dicapai yaitu 85%. Maka hasil ketuntasan pada siklus II mengalami 

peningkatan yaitu 88,46%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN 26 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Kata Kunci : Hasil belajar IPS dan model Course Review Horay dan. 
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ABSTRACT 

 

The background of this research is the discovery of the problem of student learning 

and low student learning outcomes in fourth grade at SDN 26 Ampenan. With regard to the 

problem of learning Course Review Hooray model is one of the teaching models that 

encourage active learning and help one another in solving the problem. With this model 

students become more eager to learn the lessons is not monotonous because interspersed with 

entertainment. This research including into class action research that aims to improve social 

studies learning outcomes of fourth grade students at SDN 26 Ampenan using the model of 

teaching Course Review Hooray. The method of data collection through the test and non test. 

This research done in 2 the cycle of each cycle consists of five phases namely: planning 

phase, implementation, observation, evaluation and reflection. The results of the study 

showed an increase in Social Studies lessons. This can be seen from the average score of the 

students learning results on the cycle II namely 85,40 while on the cycle I namely 76,45. 

Learning in line with the classical at cycle I namely 65,38 while learning in line with that 

must be achieved namely 85%. Then the results of learning in line with the cycle II has 

increased namely 88,46%. The conclusion from this research is that the implementation of 

the model of teaching Course Review Hooray can improve the results of Social Studies 

learning students in fourth grade at SDN 26 Ampenan lessons year 2015/2016. 

 

Keywords: Learning Outcome in Social Studies, model of teaching Course Review Hooray. 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Dari hasil observasi dan wawancara pada hari selasa, 8 Desember 2015 dengan 

guru kelas IV SDN 26 Ampenan ibu Mawartiningsing Ratunegara, S.Pd mengatakan 

bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar terutama pada mata 

pelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena guru dalam mengajar hanya menggunakan  

metode  ceramah  dan  metode  diskusi. Sehingga selama proses pembelajaran 

berlangsung (a) siswa tidak termotivasi dan cenderung merasa bosan, (b) siswa hanya 

duduk mencatat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, (c) siswa juga 

sering ribut didalam kelas dan bermain-main ketika belajar. Sehingga dengan demikian 

hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal.  

Tabel 1.1 Ketuntasan belajar IPS siswa kelas IV SDN 26 Ampenan 

No. Rentang Nilai Banyak Siswa 

1.  0-55 2 

2.  56-74 10 

3.  75-100 14 

Jumlah 26 

KKM 75 

Ketuntasan klasikal 53,84% 

Sumber : Data guru kelas IV SDN 26 Ampenan 

Dari tabel di atas menunjukkan masih banyak siswa kelas IV SDN 26 Ampenan 

belum mampu menguasai materi pembelajaran IPS. Dari 26 siswa, sebanyak 12 siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM (kriteria ketuntasan minimal) dan 14 siswa yang 

sudah mencapai KKM. Ini berarti 46% siswa yang belum tuntas dalam mata pelajaran IPS 

dan 54% siswa yang sudah mencapai ≥ 75 dari KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang 

sudah ditentukan oleh Sekolah. 

Hasil belajar IPS pada ulangan semester ini masih rendah. Ini dibuktikan dari hasil 

perolehan ketuntasan klasikal nilai ulangan semester 1 pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas IV SDN 26 Ampenan dengan nilai yang diperoleh masih dibawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Pada mata pelajaran IPS kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 75 dan ketuntasan klasikal yang harus dicapai adalah 85% sejalan dengan 

ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.  



Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka model pembelajaran Course 

Review Horay merupakan salah satu alternatif tindakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Course Review Horay merupakan salah satu  model pembelajaran yang mendorong 

siswa aktif dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Dengan menggunakan 

model pembelajaran ini siswa akan lebih bersemangat dalam belajar, pembelajaran tidak 

monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga pembelajaran akan lebih menarik. 

Menurut Huzaefi, Tami.(2013:29). 

Dengan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN 26 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016”. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

1. Hasil Belajar 

      Berdasarkan pengertian hasil belajar dari para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang setelah 

mengalami suatu proses belajar yang berbentuk suatu perubahan perilaku yang terjadi 

pada diri siswa yang mencakup 3 ranah yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

2. Course Review Horay 

Model pembelajaran Course Review Horay merupakan model pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena 

setiap kelompok yang dapat menjawab dengan benar maka siswa tersebut harus 

berteriak “Hore” atau yel-yel lainnya yang disukai. Course Review Horay adalah 

salah satu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. 

Dengan model pembelajaran Course Review Horay diharapkan dapat melatih kerja 

sama dalam menyelesaikan masalah dengan pembentukan kelompok, 

pembelajarannya menarik dan mendorong siswa untuk terjun kedalamnya.  

Jadi model pembelajaran Course Review Horay adalah suatu model 

pembelajaran yang dapat membuat pemahaman siswa tentang permasalahan yang ada 

dapat dikemukakan, siswa juga menjadi lebih aktif dan suasana dalam belajar menjadi 

sangat meriah dan menyenangkan. 

 

 

 



3. Penelitian yang Relevan 

Tami Huzaefi (2013), dalam tesis yang berjudul “peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar IPA dengan menerapkan metode Course Review Horay pada siswa kelas 

V SDN 2 Kayangan tahun pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar dilihat dari nilai rata-rata siswa pada siklus I ke 

siklus II. Nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 13,37 dan mengalami peningkatan 

pada siklus II sehingga rata-rata siswa sebesar 19,47 perolehan tersebut di atas kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan yakni 60, sedangkan dalam 

ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan yakni siklus I sebesar 70% 

meningkat menjadi 93% sehingga hasil belajar siswa sudah mencapai ketuntasan 

klasikal yang telah ditetapkan.  

 

4. Kerangka Berpikir 

Rendahnya hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 26 Ampenan, 

disebabkan karena siswa cenderung merasa bosan, siswa hanya duduk mencatat dan 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, siswa juga sering ribut di dalam. 

Dengan demikian nilai pada mata pelajaran IPS tidak mencapai KKM yaitu 75 dan 

ketuntasan yang harus dicapai adalah 85% yang sudah ditetapkan. Hasil belajar siswa 

juga dipengaruhi oleh cara mengajar guru yang hanya menggunakan metode ceramah 

dan metode diskusi. Dengan demikian diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yakni dengan model pembelajaran Course 

Review Horay. 

Dalam menggunakan model pembelajaran Course Review Horay siswa dapat 

menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan 

model ini siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang siswa 

yang aktivitas belajar lebih banyak berpusat kepada siswa. Guru membaca soal secara 

acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan 

langsung mendiskusikan, kalau jawaban siswa benar siswa harus berteriak hore. 

Dengan begitu siswa tidak merasa bosan untuk belajar. Oleh karena itu model 

pembelajaran Course Review Horay ini dapat digunakan dalam upaya meningkatkan 

pemahaman siswa tentang materi pembelajaran dn meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 



III. PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Setting penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di SDN 26 Ampenan tahun 

pelajaran 2015/2016. Waktu penelitian penyusunan proposal dimulai pada bulan 

Desember 2015 sampai Januari 2016. Siklus I telah dilaksanakan pada tanggal 31 

maret yaitu pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 

4 April 2016. Siklus II telah dilaksanakan pada tanggal 7 April yaitu pertemuan 

pertama dan pada pertemuan kedua pada tanggal 11 April  2016. 

 

2. Subjek dan observer penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 22 Cakranegara. 

Observer aktivitas guru dalam penelitian ini adalah Ida Ayu Mahadewi, S.Pd selaku 

wali kelas IV SDN 22 Cakranegara, sedangkan observer untuk aktivitas siswa adalah 

Ni Wayan Weni Rumitaningsih selaku teman sejawat dari peneliti. 

3. Faktor yang diteliti  

1) Faktor guru 

Adapun yang diteliti adalah dengan memperhatikan bagaimana 

mempersiapkan materi dan kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

2) Faktor siswa 

Faktor yang diteliti adalah aktifitas belajar yang dilakukan oleh siswa dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajara IPS yang diperoleh. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar. 

4. Variabel penelitian  

1) Definisi operasional variabel harapan 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian adalah pencapaian hasil 

belajar siswa terutama dalam mata pelajaran IPS. Dimana hasil belajar ini yang 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2) Definisi operasional variabel tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Course 

Review Horay. Model pembelajaran Course Review Horay adalah proses 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

dengan menjawab soal yang ditulis pada kartu jawaban yang diberikan oleh guru. 

 



5. Rancangan dan langkah-langkah penelitian  

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

dilakukan adalah penerapan model pembelajaran Course Review Horay guna 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 22 Cakranegara. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Dari masing-masing siklus memuat 

beberapa tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

6. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang di 

gunakan yaitu : 

 

1. Test  

Tes yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data kuantitatif 

yang berupa nilai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada siswa kelas IV SDN 26 

Ampenan. Nilai hasil belajar siswa akan dinilai menggunakan tes tertulis. 

2. Non test 

Non test digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data kualitatif yang 

berupa pedoman observasi tentang keefektifan pembelajaran di dalam kelas ketika 

guru mengajar IPS. Teknik non test yang berupa pedoman observasi (pengamatan) 

juga digunakan untuk mengukur aktivitas bejar siswa.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta data tentang hasil belajar siswa dan daftar 

nama siswa. Data hasil setelah proses pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay untuk meningkatkan hasil belajar yang 

diperoleh.  Mendokumentasikan data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

kelas sewaktu dilakukan tindakan atau proses pembelajaran. Peristiwa-peristiwa 

yang dimaksud adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran Course Review Horay. 

 

 

 

 



7. Instrumen pengumpulan data 

1. Tes hasil belajar 

Instrumen berupa tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes 

diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi sebelumnya dan pengujian 

dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi tersebut.  

2. Lembar observasi 

a) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

b) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

8. Teknik analisis data 

1) Data hasil belajar siswa 

a. Ketuntasan individu 

Menurut Purwanto, (2014 : 207) Nilai akhir individual per siswa 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

  Nilai = 

Skor Perolehan  

 x 100 Skor Maksimal 

 

b. Menghitung nilai rata-rata 

N

X
X




    Keterangan: 

X

 

: Nilai ata-rata  

∑ X : Jumlah seluruh skor 

N  : Subjek 

(Menurut Aqib, 2011 : 204) 

c. Ketuntasan klasikal 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % ∑ Siswa 

(Aqib, 2009 : 205) 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 

 



2) Data Aktivitas Siswa  

  Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian 

ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh observer. 

Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa  terdiri dari 5 indikator, 

setiap indikator  terdiri dari 3 diskriptor.  Analisis data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

NA = 
  

   
      

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

Smi= Skor Maksimal Ideal 

(Nurkencana, 1990) 

a. Mencari Skor Maksimal Ideal (SMi) 

Untuk mencari skor maksimal ideal maka ditentukan dengan cara 

sebagai berikut : 

Banyaknya indikator yang diamati = 5 

Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jumlah indikator penilaian = 15 

Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 15 = 60 dan  

Skor Minimal = 1 x 15 = 15 

b. Membuat Pedoman Penilaian (Konversi) 

  Pedoman konversi aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean 

Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) ditentukan berdasarkan prinsip kurva 

normal, dimana persebaran suatu nilai pada kurva normal bergerak dari 0-

100. Artinya skor minimal dalam 0 dan skor maksimal dalam 100. 

Sehingga dapat diperhitungkan dengan rumus, sebagai berikut : 

Mi = ½ x (Smax i + Smin i) 

 = ½ x (100 + 0) 

 = ½ x 100 

 = 50 

 



SDi  = 1/6 x (Smax I – Smin) 

   = 1/6 x (100 – 0) 

   = 16.66 dibulatkan menjadi 17  

Tabel 3.1 : Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval  Kategori  

≥ Mi + 2 Sdi Sangat Aktif 

Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi Aktif 

Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi Cukup Aktif 

Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi Kurang Aktif 

˂ Mi – 2 Sdi Tidak Aktif 

(Nurkencana, 1990) 

Keterangan: 

X = rata-rata skor aktivitas siswa 

 

Tabel 3.2 : Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval  Interval Skor Nilai Kategori  

≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 84 84 – 100 Sangat Aktif 

Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi 67 X ˂ 83 67 – 83 Aktif  

Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi 33 X ˂ 66 33 – 66 Cukup Aktif 

Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi 16 X ˂ 32 16 – 32 Kurang Aktif  

˂ Mi – 2 Sdi ˂ 16 0 – 15 Tidak Aktif 

(Nurkencana, 1990) 

Keterangan: 

X = rata-rata skor aktivitas siswa 

 

 



3) Data Aktivitas Guru 

 Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama dengan cara 

pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI (Mean  Ideal) dan SDI (Standar 

Deviasi Ideal).  

 

a. Analisis Data Guru 

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

NA = 
  

   
      

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

Smi = Skor Maksimal Ideal 

(Nurkencana, 1990) 

Tabel 3.3 : Pedoman Aktivitas Guru 

Interval  Interval Skor Nilai Kategori  

≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 84 84 – 100 Sangat Baik 

Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi 67 X ˂ 83 67 – 83 Baik 

Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi 33 X ˂ 66 33 – 66 Cukup Baik 

Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi 16 X ˂ 32 16 – 32 Kurang Baik  

˂ Mi – 2 Sdi ˂ 16 0 – 15 Tidak Baik 

(Nurkencana, 1990) 

Keterangan: 

X  = rata-rata skor aktivitas guru 

 

9. Indikator Keberhasilan  

Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator 

keberhasilan. Adapun indikator keberhasilannya, yakni: 



1) Aktivitas siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa minimal 

berkategori aktif terhadap proses pembelajaran melalui penerapan   model 

pembelajaran Course Review Horay. 

2) Aktivitas guru dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar guru minimal 

berkategori baik. 

3) Hasil belajar siswa meningkat jika minimal 85% siswa memperoleh nilai  ≥75 

berdasarkan nilai KKM yang telah ditentukan. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 60 dengan kategori cukup baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 55,58 dengan kategori cukup aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 

65,38% hasil tersebut kurang dari ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian ini dilanjutkan ke 

siklus II 

2. Siklus II 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 88,3 dengan kategori sangat baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 85,8 dengan kategori sangat aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 

88,46%. 

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari sklus I ke 

siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, oleh karena itu penelitian 

ini dihentikan pada silus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi kativias 

guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar pada siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



Tabel Rekapitulasi Hasil Observasi dan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Hasil Observasi Hasil Belajar 

Aktivitas  

Guru 

Aktivitas  

Siswa 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Jumlah siswa 

 yang tuntas 

Ketuntasan 

klasikal 

I 60 
Cukup 

Baik  
55,8 

Cukup 

Aktif 

17 65,38% 

II 88,3 
Sangat 

Baik  
85,8 

Sangat 

Aktif 

23 88,46% 

Peningkatan 28,3  30  6 23,08% 

Keberhasilan dari penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pembelajaran yang 

digunakan serta peran guru yang melakukan refleksi dengan baik, sehingga penelitian ini 

berhasil dengan hasil yang memuaskan di Siklus II. Peningkatan aktivitas guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa tidak terlepas dari penerapan model Course Review Horay 

yang digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Berikut ini diagram 

peningkatan aktivitas guru dan aktivitas siswa siklus I ke siklus II. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model 

Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas IV SDN 26 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan hasil belajar siswa tiap siklus. Adapun aktivitas siwa pada siklus I 

berkategori cukup aktif dengan rata-rata skor 55,8 dan meningkat pada siklus II 

menjadi 85,8 dengan kategori sangat aktif, aktivitas guru pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 60 dengan kategori cukup baik dan meningkat pada siklus II dengan rata-

rata skor 88,3 berkategori sangat baik. Kemudian nilai rata-rata hasil belajar siswa 

mencapai 76,45 pada siklus I sedangkan pada siklus II mencapai 85,40. Sedangkan 

ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 65,38%. Pada siklus II meningkat menjadi 

88,46% sudah mencapai ketuntasan klasikal yaitu 85%. 



Metode Course Review Horay merupakan model pembelajaran dengan pengujian 

pemahaman dengan menyelesaikan soal yang harus dijawab siswa dengan tepat waktu 

dengan langkah-langkah pertama menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sebanyak-banyaknya, 

mengelompokkan siswa kedalam beberapa kelompok. Siswa menyanyikan yel-yel 

kelompok, memfasilitasi kegiatan belajar, siswa menjawab soal untuk menguji 

pemahaman konsep sesuai nomor yang dipilih atau di dapat dengan tepat. Selanjutnya 

mendiskusikan jawaban yang benar, serta menghitung skor yang diperoleh dan 

memberikan hadiah kepada kelompok yang paling banyak jawaban benarnya.  

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Guru 

o Kepada guru diharapkan untuk dapat menerapkan model Course Review 

Horay dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk meningkatkan  hasil 

belajar siswa. 

o Guru diharapakan lebih kreatif untuk mengkemas pembelajaran sebagai 

suatu kegiatan yang menyenangkan bagi siswa atau peserta didik. 

2) Bagi siswa 

o Kepada siswa diharapkan agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar 

konsep pembelajaran dapat lebih mudah dipahami sehingga dalam 

mengerjakan tugas atau soal lebih mudah dikerjakan.  

o Siswa diharapkan memperoleh hasil belajar yang optimal dengan 

menerapkan model Course Review Horay pada mata pelajaran IPS ataupun 

pada mata pelajaran lain. 

3) Bagi sekolah  

o Diharapkan penelitian yang dilakukan bias sebagai masukan untuk 

menentukan kebijakan dalam upaya perbaikan metode pembelajaran yang 

dilaksanakan guru disekolah. 

o Kepada sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan metode 

resitasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran lainnya sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 
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