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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen (Experimental Research) yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kolaborasi metode Course Review Horay dan Snowball Drilling 

terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN Gugus V Kecamatan Mataram Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi Experimen 

Design tipe Nonequivalent Control Group Design yang menggunakan pre-test dan post-test 

pada kelas kontrol dan eksperimen. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

SDN Gugus V Kecamatan Mataram yang berkurikulum KTSP. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Purposive Sampling. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji-t. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,648 > 1,999 pada taraf 

kepercayaan 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kolaborasi metode Course 

Review Horay dan Snowball Drilling yang dimulai dari guru meminta siswa untuk membuat 

9 kotak di kertas bufallo yang setiap kotak diisi dengan nomor yang ditentukan guru. Setelah 

pembacaan soal dan jawaban diisi dalam kotak dengan waktu yang sudah ditentukan, maka 

guru menggelindingkan bola salju untuk memilih siswa yang akan menjawab soal nomor 1, 

Kemudian untuk kelompok yang jawabannya benar memberikan tanda (√) pada kotak dan 

berteriak “Horay!” untuk kelompok yang jawabannya salah memberikan tanda (X) pada 

kotak dan tidak berteriak “Horay!”. Setiap kelompok yang memperoleh jawaban benar secara 

vertikal maupun horizontal harus berdiri dan menyayikan yel-yel kelompoknya. Diakhir 

pelajaran guru memberikan reward kepada kelompok yang paling banyak berteriak “horay!” 

terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V di SDN Gugus 5 Kecamatan Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

Kata Kunci: Kolaborasi Metode Course Review Horay Dan Snowball Drilling, Hasil 

Belajar Matematika 
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ABSTRACT 

This Research is experimental research that aims to determine the effect of 

collaboration of course review horay and snowball drilling methods toward the Mathematics 

learning outcome of 5
th 

grade students at SDN Gugus V Sub district Mataram years 

2017/2018. The type of experimental research used is Quasi Experiment design type 

Nonequivalent Control Group Design that using pre-test and post-test in control and 

experiment class. Population in this research is all 5
th 

grade students at SDN Gugus V Sub 

district Mataram who using KTSP curriculum. Sampling technique used is purposive 

sampling. Learning result data was analyzed using T-test. Based on the results of data 

analysis obtained tarithmetic > ttable, that is 2,648  > 1,999 at 95% confident level. So it can be 

concluded that there is the effect of collaboration of course review horay and snowball 

drilling methods which starts from the teacher asks students to make 9 boxes on paper that 

each box filled with the number specified teacher. After reading the questions and answers 

filled in the box with the time set, the teacher drilling a snowball to select the student who 

will answer the number 1 question. Then to the group whose answer correctly gives a mark 

(√) on the box and shout “Horaay!” for a group whose answer is wrong to give a (X) sign to 

the box and not shout “Horaay!”. Every group that gets the answers vertically or horizontally 

must stand up and sing the group’s yells. At the end off the lesson the teacher rewards the 

group who shout the most “Horaay!” toward the Mathematics learning outcome of 5
th 

grade 

students at SDN Gugus V Sub district Mataram years 2017/2018. 

 

Keywords: Collaboration of Course Review Horay and Snowball Drilling Methods, 

Mathematics Learning Outcome 
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A. Pendahuluan 

Untuk mencapai tujuan pendidikan maka harus dilaksanakan pembelajaran yang 

efektif. Permendiknas nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses mengamanatkan 

bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang bersifat interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik (I2M3).  

Untuk mencapai pembelajaran yang efektif seperti yang telah dijelaskan dalam 

Permendiknas nomor 41 Tahun 2007, saat ini berkembang berbagai model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang sering digunakan sekarang ini adalah model pembelajaran 

kooperatif karena siswa dapat belajar dalam kelompok secara aktif dan efeisien. 

 Sebagaimana wawancara dengan guru-guru di SDN Gugus V Kecamatan 

Mataram mengenai metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran Matematika 

adalah bermacam-macam metode diantaranya adalah metode diskusi, ceramah, tanya 

jawab dan demonstrasi. Walaupun sekolah sudah menerapkan berbagai macam metode 

dalam proses pembelajaran Matematika yang dilaksanakan sehari-hari di dalam kelas 

belum dapat membuat siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kelas masih 

terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Siswa seringkali bermain saat 

guru sedang menjelaskan dan memberi tugas.  

Oleh karena itu disini peneliti ingin menerapkan kolaborasi metode Course 

Review Horay dan Snowball Drilling. Kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling merupakan dua buah metode yang akan disatukan dan diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Metode kolaborasi ini akan membantu siswa untuk 

menguatkan pengetahuan siswa dan memahami konsep dengan baik melalui diskusi 

kelompok dengan cara menyenangkan.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kolaborasi metode Course Review Horay dan Snowball Drilling  termasuk kedalam 

metode pembelajaran yang efektif, sehingga peneliti ingin melakukan uji coba atau 

melakukan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kolaborasi 

metode Course Review Horay dan Snowball Drilling  terhadap hasil belajar Matematika 

siswa kelas V di SDN Gugus V Kecamatan Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 

batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil belajar hanya pada 

penilaian ranah kognitif siswa. 

A. Tinjauan Pustaka 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

a. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

b. Hasil Belajar siswa adalah perubahan kemampuan yang diperoleh anak baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor setelah melalui kegiatan 

belajar dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah.  

2. Hakikat Matematika 

Pembelajaran Matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dirancang untuk menciptakan interaksi antara pendidik dan sumber belajar dengan 

peserta didik pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

berupa mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. 



3. Kolaborasi Metode Course Review Horay dan Snowball Drilling  

a. Metode Course Review Horay 

Metode pembelajaran Course Review Horay ini merupakan suatu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan guru agar dapat tercipta suasana 

pembelajaran di dalam kelas yang lebih menyenangkan. Para siswa merasa lebih 

tertarik karena dalam pembelajaran Course Review Horay ini, apabila setiap 

siswa yang dapat menjawab benar, maka siswa tersebut diwajibkan berteriak 

“Horee!” atau yel-yel lainnya yang disukai dan telah disepakati oleh kelompok 

maupun individu siswa itu sendiri. 

b. Metode Snowball Drilling 

Metode Snowball Drilling merupakan metode pembelajaran dengan 

menggunakan bola salju yang terbuat dari kertas yang berisi soal pertanyaan dan 

digelindingkan kepada salah satu siswa. Metode Snowball Drilling 

dikembangkan untuk menguatkan pengetahuan siswa. 

c. Langkah-Langkah Kolaborasi Metode Course Review Horay dan Snowball 

Drilling 

Berdasarkan langkah-langkah dari kedua metode di atas maka teknik 

kolaborasi yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai treatment atau perlakuan 

pada kelas eksperimen nantinya adalah sebagai berikut:  

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai (Step 1 Course Review 

Horay (CRH) ) 

2) Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi (Step 2 CRH) 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab (Step 3 CRH) 

4) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok (Step 4 CRH) 

5) Guru membagikan kertas bufalo dan huruf (a,b,c,d) untuk di tempel kepada 

setiap kelompok (Step 5 CRH) 

6) Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak 

9/16/25 sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak itu kemudian diisi 

dengan nomor yang tentukan guru (Step 6 CRH) 

7) Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya didalam 

kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru (Step 7 CRH) 

8) Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa telah ditulis di dalam kartu atau 

kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. (Step 8 

CRH) 

9) Guru menggelinding bola salju berupa soal latihan dengan cara menunjuk/ 

mengundi untuk mendapat seorang peserta didik yang  akan menjawab soal 

nomor 1. (Step 9 Snowball Drilling)  

10) Peserta didik yang mendapat giliran pertama menjawab soal nomor tersebut 

langsung menjawab benar, maka peserta didik itu diberi kesempatan 

menunjuk salah satu temannya menjawab soal berikutnya yaitu nomor 2. 

(Step 10 Snowball Drilling) 

11) Seandainya, peserta didik yang pertama mendapat kesempatan  menjawab 

nomor 1 gagal, maka peserta didik itu diharuskan menjawab soal berikutnya 

dan seterusnya dan hingga peserta didik tersebut berhasil menjawab benar 

item soal pada suatu nomor soal tertentu. (Step 11 Snowball Drilling) 

12) Jika pada gelindingan (putaran) pertama bola salju masih terdapat item-item  

soal yang belum terjawab, maka soal-soal itu dijawab oleh peserta didik 

yang mendapat giliran. Mekanisme giliran menjawab sama seperti yg telah 

diuraikan tersebut diatas. (Step 12 Snowball Drilling) 
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13) Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check 

list (√) dan langsung berteriak “horee!” dan jika salah diisi tanda (X) tetapi 

tidak berteriak “horee!” (Step 13 CRH) 

14) Siswa yang sudah mendapat tanda (√)  vertikal atau horizontal, atau 

diagonal harus menyanyikan yel-yel kelompoknya. (Step 14 CRH) 

15) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

“horee!” (Step 15 CRH) 

16) Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi 

atau yang paling sering memperoleh “horeee!!” (Step 16 CRH) 

17) Di akhir pelajaran guru memberikan ulasan terhadap hal yang telah 

dipelajari peserta didik. 

18) Penutup. 

Mengajar merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, sehingga 

metode yang digunakan guru dalam mengajar akan berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang diberikan. Diantara 

solusi tersebut adalah dengan penggunaan kolaborasi metode Course Review 

Horay dan Snowball Drilling. 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: 

Ho   = Tidak terdapat pengaruh kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V  SDN 

Gugus V Kecamatan Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ha   = Terdapat pengaruh kolaborasi metode Course Review Horay dan Snowball 

Drilling terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN Gugus V 

Kecamatan Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. Metode Penelitian 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen jenis quasi eksperimen tipe 

nonequivalent control group design. 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen Nonequivalent Control Group Design 
E O1 X O2 

C O3 - O4 

Keterangan:  

E       : kelompok atau kelas eksperimen  

C      : Kelompok atau kelas kontrol  

X  : Treatment (Perlakuan) berupa penerapan kolaborasi Course Review Horay 

dan Snowball Drilling 

O1 dan O3  : Pemberian Pretest pada kedua kelompok (eksperimen maupun kontrol)  

O2  : Hasil belajar kelompok eksperimen setelah pembelajaran menggunakan 

kolaborasi metode Course Review Horay dan Snowball Drilling  

O4  : Hasil belajar kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

pembelajaran menggunakan kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling 

 

 

 



3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar Matematika siswa. 

Sedangkan Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kolaborasi metode Course 

Review Horay dan Snowball Drilling.  

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada semester genap Tahun Ajaran 2017/2018. 

Penelitian dilaksanakan di SDN 20 Ampenan sebagai kelas kontrol  dan SDN 4 Bajur 

sebagai kelas eksperimen yang merupakan Gugus V Kecamatan Mataram. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN yang berkurikulum KTSP 

pada Gugus V Kecamatan Mataram yang berjumlah 178 siswa. Teknik sampling 

yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan beberapa pertimbangan. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 20 Ampenan dan siswa kelas V SDN 4 

Bajur. Pertimbangan ini berdasarkan hasil belajar Matematika dan  placement test 

yang diberikan untuk mengukur kemampuan awal siswa agar diperoleh sampel yang 

homogen. 

 

3.5 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pre-test dan 

post-test. 
 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes yang digunakan berupa tes objektif berupa pilihan ganda. Tes 

dilakukan untuk mengumpulkan data hasil belajar pre-test dan post-test siswa 

pada pelajaran matematika materi pecahan. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-

langkah keterlaksanaan pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. 

Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Untuk menemukan validitas butir soal digunakan rumus persamaan korelasi 

Product Moment dengan angka kasar.  

  
Nilai rxy akan dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment. Jadi 

kemungkinan yang terjadi yaitu: 

 Jika rxy ≥ r tabel, maka soal tersebut dikatakan valid 

 Jika rxy ≤ r tabel, maka soal tersebut dikatakan tidak valid  

Harga rtabel dengan N = 36 pada taraf signifikansi 5% adalah 0,329. Hasil 

perhitungan validitas diperoleh 29 soal yang valid dan 11 soal tidak valid. Soal 

yang valid kemudian digunakan sebagai soal pre-test dan post-test.  
2. Uji Reliabilitas 

Pengujian realibilitas instrumen dilakukan dengan microsoft excel 2010 

dengan teknik belah dua (Split Half Method) yang dianalisis dengan rumus 

spearman brown. 
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Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan pada tabel r Product Moment 

dengan signifikansi 5%. Jika r 11 ≥ r tabel maka butir soal tersebut reliabel dan 

jika r11 ≤ r tabel maka tidak reliabel. 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas terhadap hasil uji coba soal yang 

telah peneliti lakukan, diperoleh harga r11 sebesar 0.900746, sehingga dapat 

dikatakan reliabel dan masuk kedalam kriteria reliabilitas instrumen sangat 

tinggi. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Gambaran subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 4 Bajur Mataram 

sebagai kelas eksperimen yang menerima perlakuan kolaborasi metode Course 

Review Horay dan Snowball Drilling dan siswa kelas V SDN 20 Ampenan sebagai 

kelas kontrol yang menerima perlakuan metode diskusi dan ceramah. Jumlah siswa 

dikelas eksperimen adalah 29 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan. Jumlah siswa dikelas kontrol adalah 35 siswa yang terdiri dari 19 siswa 

laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

2. Gambaran Pelaksanaan penelitian 

Pada perlakuan pertama, dikelas kontrol siswa tidak merasa ada yang 

berbeda karena metode yang diterapkan adalah metode yang sering digunakan oleh 

guru. Namun, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran tidak begitu terlihat, siswa 

terlihat jenuh dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena sepanjang 

pelajaran mereka dituntut untuk mendengarkan penjelasan guru. Guru harus selalu 

mengingatkan siswa agar tidak sibuk bermain sendiri saat guru menjelaskan. 

Sedangkan dikelas eksperimen masih terdapat banyak kendala. Siswa masih merasa 

kebingungan dan bertanya-tanya ketika metode pembelajaran diterapkan. 

Pada perlakuan kedua dan ketiga menunjukkan adanya perbedaan. Kelas 

eksperimen lebih memahami langkah-langkah kolaborasi metode Course Review 

Horay dan Snowball Drilling yang akan mereka lakukan. Siswa lebih bersemangat 

ketika menjawab pertanyaan dari gelindingan bola salju dan berteriak horay saat 

berhasil menjawab soal dengan benar. Siswa tidak lagi ragu-ragu untuk berteriak 

horay dan menggelinding bola salju kepada temannya. Sedangkan dikelas kontrol 

masih sama seperti perlakuan pertama. Siswa belum berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

3. Deskripsi Penerapan Kolaborasi Metode Course Review Horay dan Snowball Drilling 

Untuk pertemuan pertama dan kedua 17 sintak pembelajaran telah 

dilaksanakan, dan untuk pertemuan ketiga semua sintak pembelajaran telah 

dilaksanakan. Berdasarkan pedoman konversi maka penerapan kolaborasi metode 

Course Review Horay dan Snowball Drilling termasuk kedalam kategori sangat baik. 

 

4. Deskripsi Hasil Belajar 

Berikut data hasil belajar (pre-test dan post-test) siswa kelas eksperimen yaitu 

SDN 4 Bajur Mataram dan kelas kontrol yaitu SDN 20 Ampenan. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3 

Hasil Pre-Test dan Post-Test Siswa 

 

  

Pre-Test Post-Test 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

Jumlah Siswa 35 29 35 29 

Rata-rata 48,31 46,55 71,05 77,72 

Nilai Tertinggi 80 80 94 100 

Nilai Terendah 20 20 47 53 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil post-test siswa kelas eksperimen 

setelah diberikan perlakuan kolaborasi metode Course Review Horay dan Snowball 

Drilling lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab (konvensional). 

Demikian pula untuk nilai rata-rata siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan nilai rata-rata siswa kelas kontrol. 

a. Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Post-Test) 

 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Kontrol 6,1054 11,07 Terdistribusi normal 

Eksperimen 7,963 11,07 Terdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pada kelas kontrol  

X
2

hitung < X
2

tabel yaitu 6,1054 < 11,07, sehingga dikatakan bahwa data 

terdistribusi normal. Dan pada kelas eksperimen X
2

hitung < X
2

tabel yaitu 7,963 < 

11,07, sehingga dapat dikatakan bahwa data kelas eksperimen juga terdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas Data Hasil Pre-Test dan Post-Test 

a. Uji Homogenitas Data Hasil Pre-Test 

Tabel 4.5 

Hasil Penghitungan Homogenitas Pre-Test Hasil Belajar Matematika 

 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Kontrol 
1,833  3,994 Homogen 

Eksperimen 

 

Pada tabel 4.5 didapatkan Fhitung < Ftabel, yaitu 1,833 < 3,994. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua kelas homogen (memiliki kemampuan awal 

sama) dengan taraf signifikansi 5%. 

b. Uji Homogenitas Data Hasil Post-Test 

Tabel 4.6 

Hasil Penghitungan Homogenitas Post-Test Hasil Belajar Matematika 

 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Kontrol 
1,037 3,994 Homogen 

Eksperimen 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 

1,037 < 3,994 dengan taraf signifikansi 5%. Sesuai dengan kriteria homogenitas 

bahwa, jika Fhitung < Ftabel, maka kedua kelas homogen.  

 

 

c. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Data Hasil Pre-test 

Uji Hipotesis atau Uji-T pre-test bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan hasil belajar kedua kelas sebelum diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data pre-test, 

kemampuan hasil belajar kedua kelas adalah terdistribusi normal dan 

homogen. Maka, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik dengan 

menggunakan rumus t-test polled varians dengan kriteria pengujian yaitu, 

jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika thitung < 

ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Uji Hipotesis (Uji-t) Pre-Test Hasil Belajar Matematika 

 

Kelompok Jumlah 

Siswa (n) 

Rata-rata Varians 

(S
2
) 

Thitung 

Kontrol 35 48,31 299,48 
-0,455 

Eksperimen 29 46,55 163,36 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat thitung < ttabel, yaitu -0, 455 

< 1,999 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 

– 2 = 29 + 35 – 2 = 62. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu 

jika thitung < ttabel, maka tidak ada perbedaan hasil belajar pre-test. Sehingga 

pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil belajar post-test.  

 

 

b. Uji Hipotesis Data Hasil Post-test 

Uji Hipotesis atau Uji-T post-test bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan hasil belajar kedua kelas setelah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data, kemampuan hasil 

belajar kedua kelas adalah terdistribusi normal dan homogen. Maka, 

pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik dengan menggunakan 

rumus t-test polled varians dengan kriteria pengujian yaitu, jika thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika thitung < ttabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Uji Hipotesis (Uji-t) Post-Test Hasil Belajar Matematika 

 

Kelompok Jumlah 

Siswa (n) 

Rata-rata Varians 

(S
2
) 

Thitung 

Kontrol 35 71,05 102,19 
2,648 

Eksperimen 29 77,72 98,54 
 

 



Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat thitung > ttabel,  yaitu 2,648 > 

1,999 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 

= 29 + 35 – 2 = 62. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu, jika 

thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.  

D. Pembahasan 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol, yaitu SDN 20 Ampenan dan kelas 

eksperimen, yaitu SDN 4 Bajur Mataram pada pelaksanaan post-test masing-masing 

adalah 71,05 dan 77,72. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas kontrol adalah 94 dan nilai 

terendahnya adalah 47. Sedangkan pada kelas eksperimen nilai tertinggi 100 dan 

terendahnya adalah 53. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan 

perlakuan yang diberikan pada kedua kelas tersebut. Perlakuan yang diberikan pada kelas 

eksperimen adalah perlakuan khusus, yaitu dengan menerapkan kolaborasi metode 

Course Review Horay dan Snowball Drilling, dimana metode tersebut adalah metode 

yang menyenangkan dan menantang. 

Dalam pelaksanaan perlakuan, peneliti sebagai pelaksana dan guru kelas sebagai 

observer. Observasi dilaksanakan sesuai dengan lembar observasi yang telah dibuat. Dari 

hasil observasi dapat diketahui bahwa pembelajaran yang berlangsung dikelas eksperimen 

maupun kelas kontrol telah dilaksanakan dengan sangat baik dan semua sintak 

pembelajaran telah dilaksanakan secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa proses belajar mengajar 

Matematika pada materi pecahan dengan menggunakan kolaborasi metode Course 

Review Horay dan Snowball Drilling dapat merangsang peserta didik untuk lebih fokus 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar. Suasana kelas 

menjadi lebih hidup dan peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karenanya dapat disimpulkan, pembelajaran yang 

efektif terbukti lebih baik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. 

 

E. Simpulan dan Saran 

1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dipaparkan nilai thitung > ttabel, 

yaitu 2,648 > 1,999. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kolaborasi metode 

Course Review Horay dan Snowball Drilling terhadap hasil belajar Matematika siswa 

kelas V di SDN Gugus 5 Kecamatan Mataram Tahun Ajaran 2017/2018. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa kelas eksperimen sebelum 

diberikan perlakuan (pre-test) dengan nilai rata-rata 46,55, dan setelah diberikan 

perlakuan (post-test) nilai rata-ratanya adalah 77,72. Perbedaan peningkatan nilai rata-

rata siswa kelas eksperimen dari pemberian pre-test sampai post-test, yaitu sebesar 

31,17. Sedangkan pada kelas kontrol peningkatan nilai rata-rata dari pemberian pre-

test sampai post-test sebesar 22,74. Hal tersebut disebabkan karena siswa yang 

diberikan perlakuan penerapan kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan dengan adanya 

kegiatan melempar bola salju dan berteriak horee membuat siswa lebih semangat 

memperhatikan pelajaran. 

2. SARAN 

Bagi sekolah hendaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

untuk berinovasi dan berkreativitas dalam melaksanakan pembelajaran. Guru 
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hendaknya selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran yang lebih modern dan 

bervariasi. Bagi Siswa, dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya siswa ikut 

berpartisipasi secara aktif dan mampu membantu siswa lain yang kurang memahami 

materi yang disampaikan guru. Penerapan kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat 

termotivasi untuk lebih aktif sebagaimana yang telah disebutkan. Bagi Peneliti Lain, 

semoga kedepannya skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi terutama 

dalam penelitian yang meneliti tentang kolaborasi metode Course Review Horay dan 

Snowball Drilling.  
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