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ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen (experimental research) yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh metode pembelajaran Course Review Horray terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas IV di SDN 28 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. Desain penelitian 

ini menggunakan pretest-posttest control group design. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah nonprobability sampling dengan jenis teknik kelompok atau rumpun. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara, sedangkan sampelnya 

adalah kelas IV.A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV.B sebagai kelas kontrol. Data hasil 

belajar dianalisis menggunakan uji-t. Diperoleh thitung sebesar 7,05 sedangkan ttabel sebesar 2,052 

pada taraf kepercayaan 95%. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran Course Review Horray 

yang dimulai dari guru membagi siswa secara berkelompok, membagikan lembar jawaban 

Course Review Horray, kemudian siswa menulis secara acak nomor pertanyaan pada lembar 

jawaban Course Review Horray, selanjutnya guru membacakan 9 butir pertanyaan secara acak, 

dan siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor soal yang dibacakan guru, selanjutnya 

apabila jawaban siswa benar, maka berhak untuk menyanyikan yel-yel kelompok, dengan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Kata Kunci : Course Review Horray, Hasil Belajar Matematika 
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ABSTRACT 

 

This study is an experimental research, which aims to determine the effect of Course 

Review Horray method toward mathematics class of the fourth grade students at Elementary 

School 28 Cakranegara in academic year 2015/2016. This study design using pretest-posttest 

control group design. The sampling technique used is nonprobability sampling with groups or 

clumps of techniques. The population in this study are all fourth grade students of Elementary 

School 28 Cakranegara, while the sample is first class as a class experiment IV.A and IV.B class 

as the control class. Learning outcomes data were analyzed using t-test. Obtained t of 7.05 while 

t-table 2,052 at level of 95%. The above explanation shows that t-count greater than t-table so it 

can be concluded that Ha is accepted and H0 is rejected. This shows that there are significant 

positive and significant correlation between learning model Course Review Horray starting 

teachers divide the students in groups, distributed answer sheets Course Review Horray, then 

students write random numbers question on the answer sheet Course Review Horray, then the 

teacher read 9 the questions at random, and the students answered questions in accordance with 

the number read about teachers, subsequently if the student answers correctly, it has the right to 

sing the chants group, with the mathematics class in fourth grade students at Elementary School 

28 Cakranegara in academic year 2015/2016. 

Keywords : Course Review Horray, Mathematics Class 
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I. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti, dan kompetitif (Aisyah, 2007: 3). 

Idealnya, pembelajaran matematika hendaknya dilaksanakan secara interaktif, aktif, 

menantang dan memotivasi serta menyenangkan untuk menarik partisipasi aktif dari siswa 

serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat dan 

kemampuannya. Pembelajaran matematika dapat disiasati guru dengan memberikan 

inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti misalnya menerapkan metode atau 

model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada 

siswa. 

Akan tetapi pada kenyataannya rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas IV 

SDN 28 Cakranegara masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil 

belajar mid matematika kelas IV SDN 28 Cakranegara adalah 54,5 dari KKM yang 

ditentukan 60. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh metode mengajar guru yang belum 

memberikan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga perlu 

ada metode pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi siswa.  

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk 

memenuhi tuntutan pada pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran Course 

Review Horray. Metode pembelajaran CRH ini menekankan kepada keterlibatan siswa 
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dalam kegiatan pembelajaran dengan cara menguji pemahaman siswa dalam menjawab 

soal secara berkelompok.  

Metode pembelajaran kooperatif tipe CRH ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

memiliki struktur yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terlibat aktif 

didalamnya, Selain itu metode pembelajaran CRH dapat meningkatkan semangat belajar 

siswa karena berlangsung menyenangkan dan tidak menegangkan (Huda, 2013: 229). 

Dalam penerapannya, metode CRH memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk tanya jawab. 

4) Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat sebuah kotak (berisi 9, 16, atau 25 

kotak-kotak kecil), sesuai dengan kebutuhan. Setiap kotak diisi angka sesuai dengan selera 

masing-masing siswa. 

5) Guru membacakan soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru, kemudian langsung didiskusikan. Apabila jawaban benar, diisi 

tanda benar (O) dan bila salah diisi tanda silang (x). 

6) Siswa yang sudah mendapat tanda (O), bak secara vertikal, horizontal, atau diagonal, harus 

berteriak “horay” atau yel-yel lainnya. 

7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar atau jumlah horay yang diperolehnya. 

8) Guru menutup pembelajaran. (Ma’mur, 2010: 51). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh metode pembelajaran Course 

Review Horray terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV di SDN 28 Cakranegara 

tahun pelajaran 2015/2016. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2016. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah eksperimen, yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu (Sugiyono, 2014: 107). Jenis penelitian 

eksperimen yang digunakan adalah true-experimental yaitu kategori pretest-posttest 

control group design. Pada awalnya, keduanya diberi prates. Bedanya kelompok yang satu 

diberikan perlakuan, sedangkan kelompok yang lain tidak dikenai perlakuan tetapi 

dijadikan atau diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Setelah perlakuan (pada kelompok 

yang satu) selesai, kedua kelompok sama-sama mendapatkan pengukuran pascates atau 

posttest.  

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas IV SDN 28 Cakranegara dengan jumlah 

siswa 49 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV.A SDN 28 Cakranegara 

dengan jumlah siswa 28 orang. Sampel ini didasarkan kepada teknik sampling yang 

digunakan yaitu nonprobability sampling dengan jenis teknik kelompok atau rumpun 

(cluster sampling).  

Sebelum instrumen penelitian dapat digunakan kepada sampel, maka diteliti terlebih 

dahulu kualitasnya melalui uji coba. Dari hasil uj icoba, dihitung validitas, reliabilitas,  

daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas butir soal. Rumus untuk mengukur validitas instrumen adalah rumus 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pear-son. Untuk menguji reliabilitas soal 

tes menggunakan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman 

Brown. 
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Hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran Course 

Review Horray dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 28 

Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. 

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran Course 

Review Horray dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 28 

Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. 

III. HASIL 

Soal-soal yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji coba kepada 40 orang siswa 

kelas IV di SDN 1 Lendang Nangka dan SDN 21 Cakranegara. Dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment pada taraf signifikansi 5%, terdapat 24 item soal yang 

valid dari 30 item yang telah diuji cobakan. Untuk keperluan penelitian, peneliti 

menggunakan 20 item soal dari 24 item yang telah valid. 

Untuk menguji reliabilitas butir soal secara keseluruhan dilakukan dengan teknik 

belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown yang menghasilkan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,929. Berdasarkan tabel kriteria reliabilitas soal, rentang nilai 

koefisien reliabilitas antara 0,81 - 1,00 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Oleh karena 

itu, instrumen hasil belajar yang digunakan ini memiliki reliabilitas sangat tinggi sehingga 

dapat digunakan dalam penelitian. 

Analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran butir soal adalah 

dengan menggunakan rumus  
 

  
 . Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran soal, dari 30 item 

soal yang diuji peneliti mendapatkan 8 item soal dengan kategori sukar, 16 item soal 

dengan kategori sedang, dan 6 item soal dengan kategori mudah. 
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Untuk menguji daya pembeda soal peneliti menggunakan rumus        
  

        . 

Berdasarkan hasil analisis uji daya pembeda tiap butir soal, dari 30 butir soal, peneliti 

mendapatkan 1 item soal dengan kategori sangat baik, 4 item soal dengan kategori baik, 6 

item soal dengan kategori cukup, dan 19 item soal dengan kategori jelek. Uji daya 

pembeda ini dimaksudkan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa 

yang tergolong mampu dengan siswa yang tergolong kurang mampu.  

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pretes dan postes pada materi 

bilangan pecahan untuk mengukur hasil belajar siswa. Berikut data hasil belajar (pretes-

postes) siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 1. Hasil Pretes-Postes Siswa 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa (N) 
Tes 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

rata 

Eksperimen 28 
Pretes 60 10 42,3 

Postes 90 50 71,7 

Kontrol 21 
Pretes 55 25 41,2 

Postes 70 30 51,2 

 

Setelah data tes hasil belajar (postes) siswa diperoleh, kemudian dilakukan uji 

normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

terdistribusi normalatau tidak. Uji normalitas yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

uji chi-kuadrat. Kriteria pengujiannya adalah data terdistribusi normal jika X
2

hitung ≤ X
2

tabel 

pada taraf signifikansi 5% dan dengan db = k-1, dimana k adalah banyaknya kelas interval. 

Hasil uji normalitas kedua kelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel. 2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Postes) 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Eksperimen 5,67 11,07 Terdistribusi normal 

Kontrol 7,59 11,07 Terdistribusi normal 

 

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh data terdistribusi normal sehingga uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t yang disajikan dalam tabel 3 berikut. 

Tabel. 3 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar (Postes) Kelas Eksperimen 

SD thitung ttabel 

8,85 7,05 2,052 

 

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak jika thitung > ttabel. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil thitung = 7,05, yaitu lebih besar dari ttabel = 2,052 

sehingga dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh 

pembelajaran menggunakan metode Course Review Horray dengan pembelajaran 

konvensional. 

IV. PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan pemberian pretes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa.. Rata-rata hasil pretes kelas 

eksperimen sebesar 42,3 sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 41,1. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang relatif sama, sehingga 

dapat dilanjutkan untuk pemberian perlakuan. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas 

eksperimen adalah 60 dan terendah adalah 10. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai 

tertinggi yang diperoleh adalah 55 dan terendah 25. 
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Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menerapkan metode 

pembelajaran Course Review Horray pada mata pelajaran matematika di kelas eksperimen 

selama 3 (tiga) kali pertemuan. Setelah memberi perlakuan peneliti memberikan postes 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau 

perbandingan hasil belajar antara kelas yang diberikan perlakuan metode Course Review 

Horray (kelas eksperimen) dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan Course Review 

Horray atau dibelajarkan dengan metode pembelajaran ceramah (kelas kontrol). 

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

pelaksanaan postes masing-masing adalah 71,7 dan 51,1. Selain itu, nilai tertinggi untuk 

kelas eksperimen adalah 90 dan terendah 50. Sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi 

adalah 70 dan terendah 30. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata 

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

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

eksperimen adalah perlakuan khusus yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran 

Course Review Horray, sedangkan di kelas kontrol adalah pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horray 

merupakan rancangan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam 

seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Pada metode Course Review Horray ini peserta 

didik diberikan soal-soal menantang terkait dengan materi pembelajaran yang akan 

diselesaikan secara berkelompok, sehingga dapat merangsang anak untuk berkompetisi 

antar kelompok. Selain itu, pembelajaran juga lebih menarik karena diselingi dengan yel-

yel kelompok yang dapat memotivasi tiap kelompok untuk dapat menyelesaiakan soal 

dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, kesesuaian antara karakteristik peserta didik 
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dengan materi pembelajaran dapat difasilitasi melalui metode pembelajaran Course Review 

Horray ini. 

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-masing kelas, peneliti 

selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu 

dengan menggunakan rumus t-tes satu sampel. Peneliti memperoleh hasil thitung 7,05 

sedangkan ttabel 2,052 pada taraf kepercayaan 95% yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

antara pembelajaran menggunakan metode Course Review Horray dengan pembelajaran 

konvensional. 

Mengacu pada pengujian di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran Course Review 

Horray dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara tahun 

pelajaran 2015/2016, dinyatakan diterima. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Analisis statistik menggunakan rumus t-tes satu sampel diperoleh hasil thitung 7,05 

sedangkan ttabel 2,052 pada taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara metode Course Review Horray dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN 28 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016.   

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan agar dapat menggunakan 

metode dalam penelitian ini sebagai alternatif cara belajar untuk menigkatkan hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 
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