
 

PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORAY UNTUK MENINGKATKAN  

HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN 43 AMPENAN  

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  

Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 
OLEH  

 

SRI HARDINI  

E1E 212  227 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 

 



 

 



i 
 

PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORAY UNTUK MENINGKATKAN  

HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN 43 AMPENAN  

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

Sri Hardini
1)

, Gunawan
2)

, Nurul Kemala Dewi
3)

 

PGSD FKIP Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram. 

e-mail: dinimarsya449@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 43 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V melalui penerapan metode course 

review horay. Subyek dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas V yang berjumlah 

40 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 

perencanaan tindakan, implementasi, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Sedangkan data 

kuantitatif berupa hasil tes evaluasi siswa yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

pada setiap siklus. Aktivitas mengajar guru berkategori sangat baik dan aktivitas 

belajar siswa berkategori sangat aktif pada akhir siklus. Hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dari ketuntasan klasikal 65% menjadi 90%. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah penerapan metode course review horay dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 43 Ampenan. 

 

Kata kunci: Course Review Horay, Hasil Belajar IPA 
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by not optimal learning outcomes fifth grade science 

students at SDN 43 Ampenan the school year 2015/2016. The purpose of this research 

is to improve learning outcomes fifth grade science students through the application 

method horay course review. The subjects in this study are all students of class V were 

about 40 people. This type of research is classroom action research (PTK) is 

conducted in two cycles. Each cycle consists of four phases: planning action, 

implementation, observation, and reflection. Data collection techniques used are 

qualitative and quantitative. Qualitative data is data on the observation of activity of 

teachers and students during the learning process. While quantitative data of test 

results of student evaluation conducted at the end of each cycle. The results showed 

the quality improvement process and learning outcomes at each cycle. Activities 

categorized excellent teachers teaching and students learning activities categorized 

very active at the end of the cycle. Learning outcomes of students also increased from 

classical completeness 65% to 90%. The conclusion of this research is the application 

of methods course review horay can improve learning outcomes fifth grade science 

students at SDN 43 Ampenan. 
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I. PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran dalam 

kurikulum pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia. IPA merupakan suatu proses 

penemuan, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja. IPA diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan (BSNP, 2006: 161). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V belum optimal. Belum optimalnya 

hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, kurangnya motivasi siswa untuk 

belajar, metode pembelajaran yang monoton, kurangnya kesempatan siswa 

bekerja dalam kelompok, dan ceramah klasikal yang mendominasi, serta 

kurangnya pendekatan individual. Sehingga berdampak pada hasil belajar siswa 

yang belum optimal. 

Tanpa mengabaikan faktor yang lain, penggunaan metode pembelajaran 

yang belum optimal dalam pelaksanaan pembelajaran dirasakan paling dominan 

sebagai penyebab kurangnya hasil  belajar  IPA siswa di kelas V SDN 43 

Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Maka penggunaan metode pembelajaran 

merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

Metode course review horay merupakan metode yang memiliki struktur 

menarik dan tidak monoton karena diselingi dengan hiburan. Metode ini termasuk 

dalam kategori metode pembelajaran aktif yang bertujuan untuk mengarahkan 

perhatian siswa kepada materi yang dipelajari (Suprijono, 2014: 111). Dengan 

terarahnya perhatian siswa, maka aktivitas siswa juga akan ikut bertambah 

sehingga hasil pembelajaran yang di harapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam 

metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan kelompok, 

berkompetisi dengan kelompok lain, dan membuat yel-yel sebagai tanda 

keberhasilan kelompok. Sehingga metode ini sangat efektif digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Langkah-langkah metode course review horay menurut Huda (2015: 230), 

adalah sebagai berikut: 

1. guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

2. guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai dengan topik dengan 

tanya jawab; 

3. guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok; 

4. untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai 

dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan nomor 

yang ditentukan guru; 
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5. guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya di dalam 

kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru; 

6. setelah pembacaan soal, dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau kotak, 

guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah di berikan tadi; 

7. bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check list 

(√) dan langsung berteriak ‘horee!!’ atau menyanyikan yel-yelnya; 

8. nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

‘horee!!’; 

9. guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau 

yang paling sering memperoleh ‘horee!!’. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 

V SDN 43 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan metode 

course review horay. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan di kelas V SDN 43 Ampenan kecamatan 

Sekarbela kota Mataram. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 9 bulan yakni 

dari bulan November 2015 sampai bulan Juli 2016 pada tahun pelajaran 

2015/2016.  

Subyek dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas V SDN 43 

Ampenan kecamatan Sekarbela kota Mataram pada tahun pelajaran 2015/2016, 

yang berjumlah 40 siswa yaitu terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. 

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai guru adalah peneliti sendiri, 

dan yang menjadi observer atau pengamat adalah Bapak Sayuti S.Pd. selaku 

guru kelas V SDN 43 Ampenan kecamatan Sekarbela, kota Mataram dan rekan 

mahasiswa S1 PGSD atas nama Luh Made Amerta Pulasari. 

Faktor yang diteliti ada dua yaitu faktor guru dan faktor siswa. Faktor 

yang diteliti terhadap guru yaitu melihat kesesuaian skenario pembelajaran yang 

telah dibuat dengan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan metode course 

review horay pada mata pelajaran IPA kelas V. Sedangkan faktor yang diteliti 

terhadap siswa sebagai dampak penerapan metode course review horay yaitu; 

keaktifan siswa dengan mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes 

evaluasi yang disediakan peneliti setelah kegiatan pembelajaran yang 

menerapkan metode course review horay selesai. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu metode course review horay 

dan hasil belajar. Definisi operasional metode course review horay adalah 

metode yang diterapkan pada siswa kelas V SDN 43 Ampenan tahun pelajaran 

2015/2016 dalam mata pelajaran IPA. Sedangkah definisi operasional hasil 
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belajar adalah perubahan pencapaian nilai dalam bentuk angka yang diperoleh 

siswa kelas V SDN 43 Ampenan  dalam mata pelajaran IPA sebagai hasil 

penerapan metode course review horay. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam dua siklus. Setiap siklus penelitian ini, terdapat 4 tahap pelaksanaan yaitu 

perencanaan, implementasi, observasi dan refleksi (Sanjaya, 2012: 56).  

Data yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi 

yang memberikan gambaran tentang aktivitas belajar siswa dan aktivitas 

mengajar guru. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi 

terhadap siswa, yang nantinya akan dapat menggambarkan  hasil belajar siswa. 

Indikator keberhasilan merupakan pedoman dalam menentukan kebenaran 

hipotesis dan penarikan kesimpulan terhadap suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu hasil belajar siswa, aktivitas belajar 

siswa dalam proses pembelajaran, dan aktivitas mengajar guru selama 

pembelajaran berlangsung.  

 

III. PEMBAHASAN 

Setelah diterapkannya metode course review horay pada mata pelajaran 

IPA kelas V SDN 43 Ampenan, maka diperoleh data hasil penelitian tentang 

perkembangan aktivitas mengajar guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa pada siklus I dan II. Adapun perbandingan hasil observasi aktivitas guru 

pada siklus I dan II disajikan pada Gambar 4.1 berikut ini. 

 
Gambar 4.1 Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru  

Siklus I dan Siklus II 

 

Proses pembelajaran pada setiap siklus berjalan dengan baik. Hal ini 

dilihat dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar siswa. 

Pada siklus I pertemuan 1 hasil observasi aktivitas guru berada pada kategori 

baik. Dari 6 indikator yang dinilai pada lembar observasi, indikator 4 yaitu 

membantu kerja kelompok memperoleh rata-rata skor tertinggi dengan kriteria 
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terlaksana dengan baik. Rata-rata skor terendah diperoleh pada indikator 5 yaitu 

mengevaluasi dengan kriteria terlaksana dengan cukup baik.  

Pada siklus I pertemuan 2 hasil observasi aktivitas guru masih berada 

pada kategori baik dengan jumlah rata-rata skor yang bertambah dari pertemuan 

sebelumnya. Rata-rata skor tertinggi diperoleh  pada indikator 6 yaitu 

memberikan pengakuan atau penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi dengan kriteria terlaksana dengan baik. Rata-rata skor terendah 

diperoleh pada indikator 3 yaitu mengorganisir siswa kedalam kelompok-

kelompok belajar dengan kriteria terlaksana dengan cukup baik. 

Pada siklus II pertemuan 1 hasil aktivitas guru berada pada kategori 

sangat baik dengan jumlah rata-rata skor bertambah dari pertemuan sebelumnya. 

Dari 6 indikator yang dinilai pada lembar observasi, indikator 3 yaitu 

mengorganisir siswa kedalam kelompok-kelompok belajar memperoleh rata-rata 

skor tertinggi dengan kriteria terlaksana dengan sangat baik. Rata-rata skor 

terendah diperoleh pada indikator 5 yaitu mengevaluasi dengan kriteria 

terlaksana dengan baik.  

Pada siklus II pertemuan 2 hasil observasi aktivitas guru tetap berada 

pada kategori sangat baik dengan jumlah rata-rata skor yang bertambah. Rata-

rata skor tertinggi diperoleh  pada indikator 3 yaitu mengorganisir siswa 

kedalam kelompok-kelompok belajar dengan kriteria terlaksana dengan sangat 

baik. Rata-rata skor terendah diperoleh pada indikator 1 yaitu menyampaikan 

tujuan dan mempersiapkan siswa dengan kriteria terlaksana dengan baik. 

Setelah menganalisis semua pertemuan, hasil observasi aktivitas guru 

mengalami peningkatan secara umum. Namun dari semua pertemuan ada 

beberapa indikator dari aktivitas guru yang mengalami penurunan perolehan 

rata-rata skor, walaupun penurunan yang terjadi tidak dengan selisih yang besar. 

Hasil observasi aktivitas guru pada indikator 1 siklus I pertemuan 2 mengalami 

penurunan perolehan rata-rata skor dari pertemuan sebelumnya. Hal yang sama 

juga terjadi pada indikator 4 siklus I pertemuan 2 dan indikator 5 siklus II 

pertemuan 1. Penurunan yang terjadi bukan merupakan penurunan yang drastis. 

Selain penurunan, ada beberapa indikator yang mengalami persamaan (konstan) 

dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya. Hal ini terjadi pada indikator 3 

siklus I pertemuan 2, indikator 3 siklus II pertemuan 2, dan indikator 6 siklus II 

pertemuan 2. 

Sedangkan perbandingan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan 

II disajikan pada Gambar 4.2 berikut ini. 
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Gambar 4.2 Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

Siklus I dan Siklus II 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 berada pada 

kategori aktif. Rata-rata skor tertinggi diperoleh pada indikator 4 yaitu bekerja 

dalam kelompok. Rata-rata skor terendah diperoleh pada indikator 5 yaitu 

evaluasi. Pada siklus I pertemuan 2, hasil observasi aktivitas siswa masih berada 

pada kategori aktif dengan jumlah rata-rata skor yang bertambah. Rata-rata skor 

tertinggi diperoleh pada indikator 4 yaitu bekerja dalam kelompok. Rata-rata 

skor terendah diperoleh pada indikator 5 yaitu mengevaluasi.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 berada pada 

kategori sangat aktif, dengan jumlah rata-rata skor yang bertambah. Rata-rata 

skor tertinggi diperoleh pada indikator 3 yaitu membentuk kelompok. Rata-rata 

skor terendah diperoleh pada indikator 5 yaitu mengevaluasi. Pada siklus II 

pertemuan 2, hasil observasi aktivitas siswa tetap berada pada kategori sangat 

aktif dengan jumlah rata-rata skor yang bertambah dari pertemuan sebelumnya. 

Rata-rata skor tertinggi diperoleh pada indikator 3 dan 6 yaitu membentuk 

kelompok belajar dan memberi pengakuan atau penghargaan kepada kelompok 

yang memperoleh nilai tertinggi. Rata-rata skor terendah diperoleh pada 

indikator 5 yaitu evaluasi.  

Setelah menganalisis semua pertemuan, hasil observasi aktivitas siswa 

juga mengalami peningkatan secara umum. Namun dari semua pertemuan ada 

beberapa indikator dari aktivitas siswa yang mengalami penurunan perolehan 

rata-rata skor, walaupun penurunan yang terjadi tidak dengan selisih yang besar. 

Hasil observasi aktivitas siswa juga mengalami hal yang sama, indikator 4 siklus 

I pertemuan 2 dan indikator 5 siklus II pertemuan 1 mengalami penurunan. Hal 

ini disebabkan oleh terfokusnya guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

proses pada indikator yang kurang pada pertemuan sebelumnya, sehingga 

indikator lainnya kurang diperhatikan dan menyebabkan beberapa indikator 

tidak mengalami kenaikan bahkan mengalami sedikit penurunan. 
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Selanjutnya perbandingan hasil belajar siswa pada siklus I dan II 

disajikan pada Gambar 4.3 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.3 Perbandingan Hasil Evaluasi Siswa  

Siklus I dan Siklus II 

 

Hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang sudah dibahas sebelumnya 

sejalan dengan hasil belajar siswa yang diperoleh dari lembar evaluasi yang 

dilaksanakan pada akhir siklus. Nilai tertinggi pada siklus I yaitu 93 dengan 

jumlah benar 14 dari 15 butir soal yang diperoleh satu orang siswa. Nilai 

terendah yaitu 53 dengan jumlah benar 8 dari 15 butir soal yang diperoleh satu 

orang siswa pula. Perbedaan perolehan nilai siswa tersebut dikarenakan banyak 

faktor salah satunya adalah dari siswa itu sendiri yang memiliki latar belakang 

beragam yang mencakup tingkat kecerdasan, bakat, sikap, minat, motivasi, 

keyakinan, kesadaran, kedisiplinan, serta tenggung jawab (Hanafiah & Suhana, 

2010: 8).  

Berdasarkan analisis data hasil evaluasi siswa yang terdiri dari 15 butir 

soal, soal nomor 1 merupakan soal yang bisa dijawab dengan benar oleh 

sebagian besar siswa (diatas 90%). Hal ini dikarenakan siswa sudah memiliki 

pengetahuan awal mengenai soal tersebut. Selain itu, ada juga soal yang hanya 

bisa dijawab oleh beberapa siswa saja (dibawah 15%), yaitu soal nomor 13. Hal 

ini dikarenakan opsi (pilihan) dalam jawaban soal tersebut cukup mengecoh, 

sehingga sedikit kemungkinan siswa bisa menjawab dengan benar. 

Jumlah siswa yang memenuhi KKM pada siklus I adalah 26 atau 65% 

secara klasikal dan jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM 14 atau 35% 

secara klasikal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentuakan yaitu 85% siswa harus 

memenuhi KKM (tuntas). Dengan demikian penelitian ini harus dilanjutkan 

kesiklus berikutnya. 

Hasil evaluasi yang diperoleh pada siklus II mengalami peningkatan dari 

siklus sebelumnya. Nilai tertinggi yaitu 93 dengan jumlah benar 14 dari 15 butir 

soal yang diperoleh dua orang siswa. Nilai terendah yaitu 60 dengan jumlah 
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benar 9 dari 15 butir soal yang diperoleh satu orang siswa. Perbedaan perolehan 

nilai siswa tersebut sangatlah wajar karena hasil belajar siswa bergantung pada 

proses yang dialami, dan proses belajar itu sendiri dipengaruhi banyak faktor 

baik dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari luar. 

Berdasarkan analisis hasil evaluasi siswa yang terdiri dari 15 butir soal. 

Soal nomor delapan merupakan soal yang berhasil dijawab dengan benar oleh 

semua siswa (100%). Hal ini dikarenakan siswa sudah memiliki pengetahuan 

awal mengenai soal tersebut. Selain itu, ada juga soal yang sebagian besar siswa 

(dibawah 70%) tidak bisa menjawab dengan benar, yaitu soal nomor 3 dan 11. 

Hal ini dikarenakan opsi (pilihan) dalam jawaban soal tersebut cukup mengecoh, 

sehingga siswa harus benar-benar memahami materi pada soal tersebut untuk 

bisa menjawab dengan benar. 

Jumlah siswa yang memenuhi KKM pada siklus II adalah 36 atau 90% 

secara klasikal dan jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM adalah 4 atau 10% 

secara klasikal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II 

sudah melebihi indikator keberhasilan yang ditentuakan yaitu 85% siswa 

memenuhi KKM (tuntas). Dengan demikian penelitian ini dihentikan sampai 

siklus II. 

Setelah menganalisis semua pertemuan, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan secara umum. Namun ada nilai siswa yang naik, konstan (tetap), 

dan ada juga yang turun. Berdasarkan hasil analisis data, ada 21 siswa yang 

berhasil memperbaiki nilainya dari siklus sebelumnya (naik), 14 siswa yang 

memperoleh nilai konstan dari setiap siklus, dan 5 siswa yang memperoleh nilai 

turun. Hal tersebut merupakan keadaan yang wajar karena keberhasilan dalam 

belajar sangat dipengaruhi oleh berfungsinya setiap faktor pendukung secara 

integratif (Hanafiah & Suhana, 2010: 8).  

Secara keseluruhan, hasil analisis data tentang aktivitas guru, siswa, dan 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap siklus serta berhasil 

memenuhi bahkan melampaui indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Hal 

ini disebabkan oleh penerapan metode yang semakin baik dari setiap pertemuan 

karena selalu diperbaiki dan mulai terbiasa dengan prosedur yang berlangsung 

baik untuk guru maupun siswa.  

Keberhasilan penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan menerapkan metode course review horay yaitu 

hasil penelitian dari Mariyanti (2013) dan Huzaefi (2013), yang menemukan 

bahwa penerapan metode course review horay dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Nurhidayah (2011), juga menemukan bahwa bahwa 

implementasi metode course review horay dapat meningkatkan pemahaman 

siswa. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode course review horay dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas V SDN 43 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar di setiap 

siklus. Pada siklus I aktivitas mengajar guru berada pada kategori baik dan 

menjadi sangat baik pada siklus II. Aktivitas belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari kategori aktif menjadi sangat aktif pada akhir siklus. Hal yang 

sama juga terjadi pada hasil belajar siswa, nilai rata-rata siswa pada siklus I 

mencapai 75,83 dengan ketuntasan klasikal 65% dan meningkat menjadi 81,03 

dengan ketuntasan klasikal 90% pada siklus II.  

2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sehubungan 

dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode course review horay merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA; 

b. Bagi guru, diharapkan dapat menerapkan metode course review horay pada 

mata pelajaran IPA dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai; 

c. Guru diharapkan pula untuk dapat menerapkan metode course review horay 

pada mata pelajaran lain sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa; 

d. Bagi guru dan peneliti selanjutnya yang akan menerapkan metode course 

review horay, diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

masih terdapat dalam penelitian ini; 

e. Sekolah diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan 

untuk mengembangkan metode pembelajaran lainnya yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aqib, Z. et al. 2011. Penelitian Tindakan Kelas: Untuk Guru SD, SLB dan TK. 

Bandung: CV. Yrama Widya. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2006. Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. 

Hanafiah, N. & Suhana, C. 2010. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: PT. Refika 

Aditama. 

Huda, M. 2015. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-isu Metodis dan 

Paragdigmatis. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Huzaefi, T. 2013. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA dengan Menerapkan 

Metode Course Review Horey pada Siswa Kelas V SDN 2 Kayangan Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Mataram. 

Mariyanti. 2013. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Menggunakan Metode 

Course Review Horey Siswa Kelas V SDN 2 Midang Tahun Pelajaran 

2012/2013. Mataram. 

Nurhidayah, E. 2011. Implementasi Metode Course Review Horay dalam 

Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang 

Materi Penjumlahan Pecahan (PTK Kelas IV SD Negeri 03 Koripan Matesih 

Tahun Pelajaran 2010/2011). Surakarta. 

Nurkancana & Sunartana. 1990. Evaluasi Hasil Belajar. Surabaya: Usaha Nasional. 

Purwanto. 2010. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Sanjaya, W. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

Suprijono, A. 2014. Cooperatif Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 

 
 

 


