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ABSTRAK 
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Narulita Kusuma Ningsih 

Drs.Suwarno, SH,M.Pd, Dra.Risminawati, M,Pd, Dr. Samino, MM 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas pembelajaran IPA 

melalui penerapan metode Course Review Horey pada siswa kelas V SD  Negeri II 

Manjung. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas V SD Negeri II Manjung Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Jumlah siswa kelas V adalah 16 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 

kualitatif dengan metode alur, melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini: (1) Adanya peningkatan siswa yang aktif 

dalam mengajukan pertanyaan dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum 

tindakan tercatat siswa yang mengajukan pertanyaan sebanyak 2 siswa (12,5%) dan setelah 

tindakan siswa yang aktif mengajukan pertanyaan meningkat menjadi 13 siswa (81,25%). 

(2) Adanya peningkatan siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman. Sebelum tindakan 

tercatat siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman  sebanyak 4 siswa (25%) dan setelah 

tindakan siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman meningkat menjadi 12 siswa 

(75%). (3) Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam mengemukakan ide atau pendapat 

dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif 

dalam mengemukakan ide atau pendapat sebanyak 3 siswa (18,75%) dan setelah tindakan 

siswa yang aktif dalam mengemukakan ide atau pendapat meningkat menjadi 14 siswa 

(87,5%). (4) Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan guru dapat 

dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif dalam 

menjawab pertanyaan guru sebanyak 3 siswa (18,75%) dan setelah tindakan siswa yang 

aktif dalam menjawab pertanyaan meningkat menjadi 12 siswa (75%). (5) Adanya 

peningkatan siswa yang aktif dalam menyanggah atau menyetujui ide teman dapat dilihat 

dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif dalam 

menyanggah atau menyetujui ide teman sebanyak 4 siswa (25%) dan setelah tindakan 

siswa yang aktif dalam menyanggah atau menyetujui ide teman meningkat menjadi 15 

siswa (93,75%). 
 

Kata kunci: Aktivitas pembelajaran, pembelajaran aktif, course review horey 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila timbul perubahan tingkah laku 

pembelajaran yang positif pada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasan materi, 

keaktifan belajar siswa dan hasil evaluasi siswa. Semakin tinggi pemahaman, penguasan 

materi, keaktifan belajar siswa  maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 



 

pembelajaran. Namun dalam kenyataannya, prestasi belajar yang dicapai siswa masih 

rendah.  

Seorang guru bertugas untuk menyajikan sebuah pelajaran dengan tepat, jelas, 

menarik, efektif dan efesien. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki 

pendekatan atau strategi pembelajaran yang tepat. Guru terus berusaha menyusun dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi agar siswa lebih tertarik dan 

bersemangat dalam belajar IPA. Salah satunya adalah menerapkan strategi pembelajaran 

yaitu metode Course Review Horey. Course Review Horey adalah suatu metode 

pembelajaran dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor 

untuk menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung 

berteriak horay atau bisa yel-yel yang lain. 

Pada dasarnya metode Course Review Horey akan membantu siswa untuk 

membahas materi pembelajaran IPA yang diajarkan. Pada akhirnya siswa lebih tertarik 

untuk mempelajari IPA, sehingga akan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan metode Course 

Review Horey dalam upaya meningkatkan keaktifan pembelajaran IPA siswa kelas V SD 

Negeri II Manjung Wonogiri. 

 

Rumusan Masalah 

”Apakah penerapan metode Course Review Horey dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri II Manjung Tahun Pelajaran 

2011/2012”.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas 

pembelajaran IPA melalui penerapan metode Course Review Horey pada siswa kelas V SD  

Negeri II Manjung. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis: 

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pada dunia pendidikan tentang metode 

pembelajaran khususnya IPA utamanya dalam meningkatkaan aktivitas belajar IPA. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stategi pembelajaraan. 



 

2. Manfaat Praktis: 

a. Manfaat Bagi Guru. 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan perbendaharaan bagi guru 

tentang metode pembelajaran sehingga dapat memilih dan menerapkan metode 

Course Revie Horey tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini akan membawa siswa untuk membekali diri agar dapat 

membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang pengetahuan IPA. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana mengembangan prestasi 

sekolah melalui berbagai kegiatan sehingga prestasi sekolah lebih terkesan dalam 

pengembangan metode pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Susilo 

(2007:13) menyebutkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dalam 

kelas atau sekolah tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan dan 

peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan 

kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari : a) Perencanan (planning), b) Pelaksanaan 

(action), c) Pengumpulan data (observing), d) Menganalisis data atau informasi untuk 

memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting), 

(Suharsimi Arikunto, dkk, 2006: 16). Penelitian tindakan kelas ini sebagai penguasaan 

siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pendekatan pembelajaran Course Review 

Horey. 

Subjek Penelitian 

Subyek penelitian guru dan siswa kelas V SD Negeri II Manjung Wonogiri  Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Jumlah siswa kelas V adalah 16 siswa.  

Data, Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh ada dua jenis yaitu data primer yang diperoleh dari subyek 

penelitian dan data dalam proses tindakan. Peneliti mengamati tentang aktivitas semua 

siswa (subjek) dalam proses pembelajaran. Sedangkan data dalam proses tindakan diambil 

pada saat guru menerapkan Metode Pembelajaran Course Review Horey. Peneliti mencatat 



 

aktivitas semua siswa dengan  memberikan pertanyaan kepada siswa kemudian siswa 

menjawab pada lembar yang telah disediakan  

Data yang peneliti peroleh berasal dari hasil tes tertulis baik sebelum peneliti 

menerapkan metode pembelajaran course review horey  maupun pada pelaksanaan siklus I 

dan siklus II dari setiap pertemuannya. Sistem pengawasan dan koreksi pun peneliti 

meminta bantuan pada team teaching sehingga peneliti betul betul ingin mendapatkan data 

yang akurat. 

 

Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dengan observasi dapat 

menmungkinkan seorang peneliti melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat 

perilaku kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebernarnya. Dalam 

pelaksanaan observasi harus menggunakan pedoman observasi (Suharsimi Arikunto, 

2006:3).  

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah observasi 

langsung. Dengan observasi langsung peneliti dapat mengetahui kegiatan peserta didik 

dalam mempersiapkan, memperhatikan, presentasi atau menjawab, dan hasil belajar 

selama proses pembelajaran berkaian dengan penggunaan model pembelajaran Course 

Review Horey sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas 

V Sekolah Dasar Negeri II Manjung Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Wawancara 

”Wawancara adalah cara pengumpilan data dengan jalana Tanya jawab secara 

langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara 

lisan pula” (Sukardi, 2008:79). Wawancara ini untuk memperkuat dan memperjelas 

data yang diperoleh yaitu data tentang penerapan metode Course Review Horey sebagai 

peningkatan aktivitas mata pelajaran IPA pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri II 

Manjung Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3. Tes 

 “Tes dimaksudkan untuk memperoleh nilai siswa setelah kegiatan 

pembelajaran tindakan (Suwandi, 2009: 59)  Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes tertulis yang berbentuk obyektif dan essay. 



 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan data nama siswa, 

misalnya, nilai siswa, buku induk siswa, profil siswa. “Dokumentasi adalah instrumen 

untuk mengumpulkan data tentang peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang 

telah di dokumentasikan.”(Mulyasa, 2009:69). 

 

Validitas Data 

Penelitian ini digunakan tehnik triangulasi. Triagulasi adalah tehnik pemeriksaan 

keabsaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1998:78).  

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamatan lainnya dalam hal ini adalah guru kelas V dan kepala sekolah itu 

sendiri dapat membantu dalam pengumpulan data. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode alur. Dimana langkah-langkah yang harus dilalui dalam metode alur. 

Meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitiannya meliputi : 1) Perencanaan (planning),   2) Tindakan 

(acting), 3) Pengamatan (observing), 4) Refleksi (reflecting). Sebelum melaksanakan 

tindakan dalam proses pembelajaran, peneliti perlu menyiapkan berbagai macam persiapan 

antara lain : 

1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisikan langkah-langkah 

dalam proses pembelajaran. 

2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk kelancaran  

pelaksanaan tindakan 

3. Pelaksanaan observasi 

4. Membuat alat evaluasi. 

 

 



 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan (planning) 

1) Merancang rencana pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

Course Review Horey 

2) Membuat pedoman  penilaian untuk nilai hasil tugas individu pada akhir siklus. 

3) Mempersiapkan hasil pengamatan. 

4) Mempersiapkan materi dan media yang dibutuhkan.  

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pada langkah awal, peneliti melakukan apersepsi pada materi yang terkait 

sebagai langkah awal mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian peneliti 

menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) yang dibuat. Peneliti mendemonstrasikan 

materi sesuai tujan permbelajaran, guru melakukan sesi Tanya jawab, Untuk 

menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9 / 16 / 25 sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-masing. Guru 

membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar 

(v) dan salah diisi tanda silang (x) Siswa yang sudah mendapat tanda v vertikal atau 

horisontal, atau diagonal harus segera berteriak horay atau yel-yel lainnya. Nilai 

siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah horay yang diperoleh kemudian 

Penutup. 

c. Tahap Pengamatan (Observing) 

Penulis mengamati jalannya proses kerja masing-masing siswa dan menilai 

siswa dalam bekerja dengan menggunakan lembar kerja. Pelaksanaan pengisian 

lembar kerja dimulai sejak siswa melaksanakan kegiatan berupa kerja individu dan 

sampai bisa melakukan pengamatan terhadap pekerjaannya sendiri. 

d. Tahap Refleksi (reflecting) 

Pada tahap refleksi peneliti melakukan analisis terhadap proses pelaksanaan 

pembelajaran siklus 1 dan hasil belajar berupa nilai pada siklus 1 tentang 

menggunakan metode pembelajaran Course Review Horey. Peneliti juga berdiskusi 

dengan teman sejawat (kolaborator) untuk membantu menemukan permasalahan 

pembelajaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam 

perencanaan siklus berikutnya. 



 

2. Siklus   2 

Hasil analisis refleksi  data dari Siklus I digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan siklus II dengan memperbaiki kekurangan dari siklus I. Apabila pada 

siklus II hasil belajar dan keaktifan siswa belum memenuhi standar yang diharapkan, 

maka peneliti tidak melanjutkan siklus III 

 

Indikator Pencapaian 

Peningkatan aktivitas siswa kelas V SD Negeri II Manjung dari 16 siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui metode pembelajaran course review horey  ditetapkan indikator 

keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

1. Siswa yang mengajukan pertanyaan mencapai 75% 

2. Siswa yang menjawab pertanyaan yang diberikan teman mencapai 75% 

3. Siswa yang mengutarakan pendapat atau ide mencapai 75% 

4. Siswa yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mencapai 75% 

5. Siswa yang menyetujui ide teman mencapai 75% 

Peningkatan hasil belajar diharapkan 75% siswa memperoleh nilai IPA 70,00 sesuai KKM. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pelaksanaan Penelitian  

1. Kegiatan Awal 

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru mitra pada tanggal 15 

Maret 2012 diperoleh beberapa keterangan atau gambaran bahwa dari sejumlah 16 

siswa yang mengajukan pertanyaan hanya sebanyak 2 siswa (12,5%), siswa yang 

menjawab pertanyaan teman sebanyak 4 siswa (25%), siswa yang mengemukakan 

pendapat atau ide sebanyak 3 siswa (18,75%), siswa yang menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru sebanyak 3 siswa (18,75%), dan menyanggah atau menyetujui ide 

teman sebanyak 4 siswa (25%). 

Tindakan yang disepakati untuk mengidentifikasi masalah adalah diskusi antara 

guru kelas, kepala sekolah, dan peneliti. Dalam hal ini sudah dilakukan pada waktu 

dialog awal. Masalah yang perlu segera diatasi dalam tindakan penelitian ini adalah 

rendahnya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran, ditunjukkan oleh : 1) 

Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, 2) Siswa jarang menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, 3) Keaktifan dalam mengutarakan pendapat yang masih 



 

kurang, 4) Kurangnya keberanian siswa  untuk menyetutui dan menyanggah ide teman. 

Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan suatu 

metode pembelajaran yang baru untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Analisis kolaboratif menyimpulkan akar permasalahan rendahnya keaktifan 

belajar siswa adalah sebagai berikut: a) kebosanan siswa, karena dalam pembelajaran 

hanya diposisikan sebagai pendengar, b) teknik pembelajaran yang kurang menarik, c) 

rendahnya penguasaan  siswa terhadap materi pelajaran IPA. 

Salah satu cara yang digunakan adalah penggunaan metode pembelajaran yang 

baru yaitu dengan menggunakan metode course review horey. Dengan metode course 

review horey diharapkan akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

menumbuhkan semangat belajar siswa, dan meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Keaktifan belajar di 

sini dilihat dari lima aspek macam indikator yaitu aktif mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, mengutarakan pendapat, menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru, dan menyanggah atau menyetujui ide teman. 

 

2. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus  I 

Perencanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan sesuai dengan  pedoman Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 pertemuan 4x35 menit (140 menit), 

dengan materi ajar yang disampaikan yaitu Mengidentifikasi Alat Pencernaan Pada 

Manusia. 

b. Pelaksanaan Tindakan Putaran I 

Pada tindakan putaran I dilaksanakan hari Jumat  pada tanggal 11 Mei 2012 mulai 

pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Pada putaran ini pemberi tindakan adalah 

peneliti, sedangkan penerima tindakan adalah seluruh siswa kelas V yang 

berjumlah 16 siswa. Sesuai dengan hasil dialog awal materi yang digunakan adalah 

alat pencernaan pada manusia. Selama peneliti melakukan proses pembelajaran 

peneliti melakukan observasi dengan menggunakan pemberian materi dan mengajar 

kemudian memberikan tes dengan menggunakan tes obyektif. Kegiatan tersebut 

dilanjutkan dengan proses refleksi, evaluasi, dan revisi. 

 



 

c. Hasil Tindakan Putaran I  

1) Tindakan Mengajar 

Pada tindakan mengajar putaran I dilaksanakan hari Jumat pada tanggal 

11 Mei 2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan sesuai dengan langkah-langkah 

penerapan Metode Course Review Horey yang telah dirancang peneliti. Peneliti 

menerapkan Metode Course Review Horey  dengan langkah pembelajarannya 

sebagai berikut: Kegiatan awal, guru membuka pembelajaran melakukan 

apersepsi dengan menggali pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan di 

bahas dengan sesi tanya jawab.  

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi dengan mulai 

menerapkan metode course review horey  yaitu pertama guru memberikan 

stimulus Pembelajaran dimulai dengan salam dan menanyakan adakah kesulitan 

dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru 

menjelaskan materi yang akan dibahas/memberikan gambaran besar mengenai 

alat pencernaan manusia selanjutnya metode yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

metode course review horey dengan metode kotak berkolom, yaitu siswa 

membuat kotak sebanyak 9 atau 16 kotak kemudian kotak diberi nomor sesuai 

selera masing-masing siswa, untuk menentukan siswa yang bener-benar aktif 

maka siswa harus dapat mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru 

dengan baik. Dalam metode course review horey ini, siswa membuat kolom-

kolom untuk membuat garis vertikal dan horizontal dan berteriak horey bila 

jawaban sudah membentuk garis vertikal dan horozontal metode ini bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas dan keaktifan siswa. 

Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang alat pencernaan manusia 

dalam gambaran besar. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjelaskan kembali kepada siswa lainnya. Setelah itu guru 

menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 

Kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan soal kepada masing-

masing siswa dan siswa diminta membuat kolom 9 buah yang diberi nomor 

pada setiap kolom tersebut, Pada saat siswa menyelesaikan soal, guru 



 

mengelilingi kelas untuk melihat pekerjaan siswa dan membimbing siswa bila 

masih ada yang belum jelas mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah 

waktu dianggap cukup tiap siswa mengoreksi pekerjaan siswa sendiri-sendiri 

dan guru memberikan jawaban dan bagi siswa yang jawaban benar dan 

membentuk garis vertikal dan horizontal maka siswa tersebut berteriak horey. 

Terakhir guru memberikan soal latihan mandiri. Soal ini dikerjakan secara 

mandiri, di mana hasilnya akan dijadikan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa dalam memahami materi ajar yang diberikan pada tindakan 

I. Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang baru saja dipelajari. 

2) Tindakan Belajar Putaran II 

Pada tindakan belajar putaran II juga dilaksanakan hari Senin pada 

tanggal 14 Mei 2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Pada 

putaran ini pemberi tindakan adalah Peneliti  sedangkan penerima tindakan 

adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 16 siswa. Sesuai dengan hasil 

dialog awal materi yang digunakan adalah alat pencernaan pada manusia. 

Selama peneliti melakukan proses pembelajaran peneliti melakukan 

observasi dengan menggunakan pemberian materi dan mengajar kemudian 

memberikan tes dengan menggunakan tes obyektif. Kegiatan tersebut 

dilanjutkan dengan proses refleksi, evaluasi, dan revisi. 

d. Hasil Tindakan Putaran II 

1) Tindakan Mengajar  

Pada tindakan mengajar putaran I dilaksanakan hari Jumat pada tanggal 

18  Mei 2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Peneliti 

menerapkan Metode Course Review Horey  dengan langkah pembelajarannya 

sebagai berikut: Kegiatan awal, guru membuka pembelajaran melakukan 

apersepsi dengan menggali pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan di 

bahas dengan sesi tanya jawab.  

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi dengan mulai 

menerapkan metode course review horey yaitu pertama guru memberikan 

stimulus Pembelajaran dimulai dengan salam dan menanyakan adakah kesulitan 

dari materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru 



 

menjelaskan materi yang akan dibahas/memberikan gambaran besar mengenai 

alat pencernaan manusia selanjutnya metode yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

metode course review horey dengan metode kotak berkolom, yaitu siswa 

membuat kotak sebanyak 9 atau 16 kotak kemudian kotak diberi nomor sesuai 

selera masing-masing siswa, untuk menentukan siswa yang bener-benar aktif 

maka siswa harus dapat mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru 

dengan baik. Dalam metode course review horey ini, siswa membuat kolom-

kolom untuk membuat garis vertikal dan horizontal dan berteriak horey bila 

jawaban sudah membentuk garis vertikal dan horozontal metode ini bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas dan keaktifan siswa. 

Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang alat pencernaan manusia 

dalam gambaran besar. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjelaskan kembali kepada siswa lainnya. Setelah itu guru 

menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 

Kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan soal kepada masing-

masing siswa dan siswa diminta membuat kolom 9 buah yang diberi nomor 

pada setiap kolom tersebut, Pada saat siswa menyelesaikan soal, guru 

mengelilingi kelas untuk melihat pekerjaan siswa dan membimbing siswa bila 

masih ada yang belum jelas mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah 

waktu dianggap cukup tiap siswa mengoreksi pekerjaan siswa sendiri-sendiri 

dan guru memberikan jawaban dan bagi siswa yang jawaban benar dan 

membentuk garis vertikal dan horizontal maka siswa tersebut berteriak horey. 

Terakhir guru memberikan soal latihan mandiri. Soal ini dikerjakan secara 

mandiri, di mana hasilnya akan dijadikan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa dalam memahami materi ajar yang diberikan pada tindakan 

I. Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang baru saja dipelajari. Untuk lebih memantapkan materi dan agar 

siswa tetap belajar maka guru memberikan PR. 

2) Tindakan Belajar  

Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan kondusif, hal ini terlihat 

dari kondisi kelas yang tenang dan tertib. Beberapa siswa tampak mendominasi 



 

untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pada 

putaran I dan II berdasarkan hasil catatan lapangan didapatkan bahwa siswa 

yang aktif mengajukan pertanyaan sebanyak 5 siswa (31,25%), siswa yang 

menjawab pertanyaan  sebanyak 7 siswa (43,75%), siswa yang mengutarakan  

pendapat sebanyak 5 siswa (31,25%), siswa yang menjawab pertanyaan guru 

sebanyak 8 siswa (50%), dan siswa yang menyanggah atau menyetujui ide 

temen sebanyak 6 siswa (37,5%). 

e. Refleksi Putaran I dan II 

Perenungan, penelaahan atau refleksi terhadap tindakan kelas putaran I 

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012. Kegiatan refleksi ini 

mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas putaran I dan II. Berdasarkan hasil 

kolaborasi diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masalah untuk 

perbaikan pada siklus II yaitu siswa masih belum aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari ketidak aktifan siswa dalam proses pembelajaran 

dan kebanyakan siswa masih malas untuk bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat atau ide, menjawab pertanyaan guru, maupun 

menyanggah atau menyetujui ide teman. 

f. Evaluasi Putaran I dan II 

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan yang 

dilakukan pada tindakan putaran I dan II dalam pembelajaran belum mengalami 

peningkatan yang berarti, hal ini terlihat dari adanya beberapa siswa yang 

mendominasi untuk bertanya maupun menjawab sehingga hal ini menunjukkan 

semangat belajar belum muncul pada semua siswa. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan tindakan yang telah 

dilakukan pada putaran I dan II ini masih perlu diadakan perbaikan pada putaran 

selanjutnya karena hasil yang dicapai belum memuaskan. Rencana tindakan I  dan 

II perlu direvisi, dan hasilnya akan digunakan sebagai acuhan dalam pelaksanaan 

tindakan siklus II. Revisi yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam pertemuan 

berikutnya guru perlu mengoptimalkan pemberian motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan keaktifan siswa terhadap pembelajaran dan guru akan menggunakan 

teknik reward untuk lebih meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran berikutnya. 



 

 
Gambar .1 

Grafik Peningkatan Aktivitas dan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran IPA Melalui 

Metode Course Review Horey  Pada Siklus I. 

 

3. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Berdasarkan hasil kolaborasi, rencana yang disusun untuk siklus II ini 

adalah sebagai berikut: 1) perhatian, bimbingan dan motivasi yang diberikan guru 

terhadap siswa perlu ditambah. Sehingga siswa lebih diperhatikan. 2) guru 

memberikan soal–soal latihan dengan permainan kotak  untuk meninggkatkan 

aktivitas dan  keaktifan terhadap kegiatan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Pada tindakan kelas putaran II dilaksanakan hari Sabtu pada tanggal 21 Mei 

2012 mulai pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WIB. Pada putaran ini pemberi 

tindakan  adalah peneliti sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas V 

sebanyak 16 siswa. Materi ajar pada tindakan ketiga ini adalah hubungan makanan 

dan kesehatan. 

Pada sesi pertama selama guru melakukan proses pembelajaran peneliti 

melakukan observasi dengan menggunakan sesi tanya jawab dan lembar observasi 

kemudian memberikan materi pembelajaran dan siswa diminta untuk membuat 

kolom kotak yang kemudian diberi nomor kemudian siswa yang pertanyaannya 

benar dan membentuk garis vertical dan horizontal akan berteriak horey. Kegiatan 

tersebut dilanjutkan dengan proses refleksi, evaluasi dan revisi. Dengan lembar 

observasi yang tersedia peneliti mencatat hasil–hasil proses pembelajaran yang 

akan digunakan sebagai bahan refleksi. 

Pada sesi kedua guru memberikan soal dan siswa berlomba menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, bagi siswa yang cepat dan menjawab 

pertanyaan dengan benar diberikan hadiah dan guru mengadakan evaluasi soal. 



 

c. Hasil Tindakan Putaran I 

 Tindakan mengajar putaran I pada Siklus II dilaksanakan hari Senin pada 

tanggal 21 Mei 2012 Pada awal pembelajaran guru memberikan gambaran umum 

materi ajar dan juga gambaran kegiatan yang akan dilakukan. Sebelum memulai 

pelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kegiatan selanjutnya guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya seputar PR pada pertemuan sebelumnya. 

Setelah selesai membahas PR guru melanjutkan dengan membahas materi 

hubungan makanan dan kesehatan. 

 Kemudian guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali materi yang 

sudah disampaikan tadi dengan bahasanya sendiri dihadapan siswa lain. Setelah 

salah satu siswa selesai menjelaskan kembali materi, siswa diminta membuat 

kelompok  menjadi 4 kelompok kemudian guru membagikan soal esay kepada 

masing-masing kelompok dan diminta mengerjakan dalam waktu yang ditentukan 

oleh guru setelah waktu selesai guru dan siswa membahas soal dan jawaban bagi 

siswa yang jawabannya membentuk garis vertical dan horizontal maka siswa 

berteriak horey,bagi kelompok yang berteriak horey paling banyak itulah 

pemenangnya kemudian guru melakukan evaluasi belajar dengan membagikan soal 

tes. 

d. Hasil Tindakan Putaran II 

1) Tindakan Mengajar 

 Tindakan mengajar putaran II pada Siklus II dilaksanakan hari Jum’at pada 

tanggal 25 Mei 2012 sama dengan putaran I. Pada awal pembelajaran guru juga 

memberikan gambaran umum materi ajar dan juga gambaran kegiatan yang 

akan dilakukan. Sebelum memulai pelajaran guru memberikan motivasi kepada 

siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. 

Kegiatan selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar PR pada pertemuan sebelumnya. Setelah selesai membahas PR 

guru melanjutkan dengan membahas materi hubungan makanan dan kesehatan. 

Kemudian guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali materi yang 

sudah disampaikan tadi dengan bahasanya sendiri dihadapan siswa lain. Setelah 

salah satu siswa selesai menjelaskan kembali materi, siswa diminta membuat 

kelompok  menjadi 4 kelompok kemudian guru membagikan soal esay kepada 

masing-masing kelompok dan diminta mengerjakan dalam waktu yang 



 

ditentukan oleh guru setelah waktu selesai guru dan siswa membahas soal dan 

jawaban bagi siswa yang jawabannya membentuk garis vertical dan horizontal 

maka siswa berteriak horey, bagi kelompok yang berteriak horey paling banyak 

itulah pemenangnya kemudian guru melakukan evaluasi belajar dengan 

membagikan soal tes. 

2) Tindakan Belajar 

  Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan kondusif, hal ini terlihat dari 

kondisi kelas yang tenang dan tertib. Siswa terlihat aktif dalam proses 

pembelajaran, pada siswa saling berlomba untuk bertanya, tampil di depan kelas 

untuk mengerjakan maupun menjelaskan hasil kerja mereka, mengemukakan 

ide, menjawab, serta menyanggah ide teman. Pada siklus II ini siswa yang aktif 

mengajukan pertanyaan sebanyak 13 siswa (81,25%), siswa yang aktif 

mangerjakan soal-soal latian di depan kelas sebanyak 12 siswa (75%), siswa 

yang aktif mengemukakan ide atau pendapat sebanyak 14 siswa (87,5%), siswa 

yang aktif menjawab pertanyaaan sebanyak 12 siswa (75%), dan siswa yang 

aktif menyanggah atau menyetujui ide teman sebanyak 15 siswa (93,75%). 

e. Refleksi Siklus II 

Refleksi tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 25 

Mei 2012. Berdasarkan hasil kolaborasi yang telah dilakukan antara guru mitra dan 

peneliti menyepakati bahwa pada siklus II ini keaktifan siswa dalam pembelajaran 

meningkat dari putaran sebelumnya. Tindakan berjalan sesuai dengan  yang sudah 

direncanakan. Langkah–langkah yang diambil guru berhasil meningkatkan aktifitas 

dan keaktifan siswa. Indikator- indikator yang peneliti buat mengalami 

peningkatan. 

f. Evaluasi Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran sudah mengalami peningkatan yang mendukung 

aktifitas dan keaktifan siswa. 

Data-data yang diperoleh mengenai keaktifan belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran IPA dari sebelum tindakan kelas sampai dengan tindakan kelas 

putaran II dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut: 



 

 
Gambar 2 

Grafik Peningkatan Aktivitas dan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran IPA Melalui 

Metode Course Review Horey. 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keaktifan siswa dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD N II Manjung Wonogiri. Adapun daftar nilai 

belajar IPA yang diperoleh siswa sebagai berikut : 

Tabel 2 

Daftar nilai belajar IPA siswa kelas V SD N II Manjung Wonogiri 

 

NO Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I Siklus II 

1. Bagus Soni Mahendra 50 80 

2. Bagas Angga Pratama 60 70 

3. Nita Puspita Sari 50 80 

4. Alfian Yusuf Prihanto 50 80 

5. Aditya Yoga Utama 60 70 

6. Afryla Candra Diansyah 60 80 

7. Dwi Kurniawati 70 90 

8. Edoardo Malsi Putra 60 70 

9. Galuh Estie Purwandiny 50 80 

10. Herlina Nur Indriyani 70 90 

11. Kharisma Nur Insani 70 90 

12. Mishbah Nurul Hidayat 70 90 

13. Nabila Dea Rosa Mantea 70 90 

14 Restu Wibisono 60 80 

15. Wahyu Saputro 70 70 

16. Alfina Arum Rahma Dhani 70 70 

 RATA-RATA 62 80 



 

Prosentase Rata-rata : 

 

 

 
Gambar 3 

Grafik peningkatan hasil belajar IPA SD N 2 Manjung 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Perencanaan pembelajaran dengan metode course review horey sebagai metode 

pembelajaran yang disajikan dengan gaya mengajar terbuka. Berkaitan dengan tindak 

mengajar yang dilakukan guru memberitahukan topik, inti materi ajar, dan kegiatan yang 

dilakukan.  Guru juga menjelaskan materi ajar kepada siswa dan membangun hubungan 

baik yaitu menjalin rasa simpati dan saling pengertian. Dalam menyampaikan materi ajar 

secara sistematis, komunikatif, dan course review horey sebagai metode pembelajaran 

yang dapat membantu pemahaman siswa serta mendorong dan membimbing siswa dalam 

menyampaikan ide atau gagasannya. Selain itu guru juga merespon setiap pendapat atau 

perilaku siswa untuk dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 

Menurut Uzer Usman (1994:45), “dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang 

efektif, guru harus : 1) melibatkan siswa secara aktif, 2) menarik minat dan perhatian 

siswa, 3) membangkitkan motivasi siswa dan 4) memperhatikan perbedaan individu 

siswa”. Dengan menggunakan metode course review horey  dapat meningkatkan aktivitas 

dan  keaktifan siswa. 

Pembahasan tentang aktivitas dan  keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui metode course review horey dilihat dari lima indikator yaitu keaktifan mengajukan 

pertanyaan, keaktifan menjawab pertanyaan, keaktifan mengemukakan ide atau pendapat, 



 

keaktifan menjawab pertanyaandari guru, dan keaktifan menyanggah atau menyetujui ide 

teman. Sebelum dilakukan tindakan indikator-indikator tersebut masih sedikit ditemui pada 

saat pembelajaran, hanya siswa tertentu saja yang semangat untuk bertanya, menjawab 

pertanyaan teman, menjawab pertanyaan guru, mengemukakan ide, maupun menyanggah 

ide teman. Hal ini disebabkan siswa tidak tertarik dengan proses pembelajaran sehingga 

para siswa tidak aktif untuk belajar. Keaktifan belajar siswa mulai meningkat pada 

tindakan I. Pembelajaran yang dirancang dengan metode course review horey terbukti 

mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.  

Data menunjukkan bahwa pada putaran I keaktifan siswa terhadap proses 

pembelajaran belum meningkat  secara signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi 

yang diberikan oleh guru serta siswa masih belum terbiasa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena siswa ditempatkan sebagai pendengar yang hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru yang akibatnya siswa menjadi sangat pasif dalam 

proses pembelajaran. 

Pada siklus I ini dominasi guru masih tampak dominan karena guru masih banyak 

menuntun/memberikan penjelasan pada siswa maupun menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan dalam pembelajaran. Selain itu guru masih kurang memberikan motivasi kepada 

siswa yang kurang berhasil, guru juga kurang memberikan pujian terhadap perbuatan siswa 

yang berhasil dalam menemukan kesimpulan atau berhasil dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. Hal ini sebenarnya dapat mendukung proses 

pembelajaran. Guru juga kurang memberikan penjelasan tentang masalah kontekstual yang 

disajikan. 

Biasanya siswa yang aktif dan kreatif serta sering melakukan percobaan adalah 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi, siswa yang kemampuannya rendah cenderung 

tidak mau mencoba dan hanya melihat apa yang dilakukan oleh temannya, siklus I ini baru 

sedikit siswa yang berani bertanya pada guru dan memberikan tanggapan tentang jawaban 

siswa lain.  Hal ini merupakan tugas guru untuk mendorong siswa yang belum aktif, cara 

guru adalah mendekati mereka dan memberikan dorongan agar lebih aktif. Untuk 

mengetahui tingkat keaktifan dan aktivitas sejauh mana materi yang diberikan dapat 

diterima/dipahami oleh siswa maka guru memberikan soal sebagai test. Hasil pekerjaan 

siswa tidak hanya sekedar dikoreksi, tetapi juga diusahakan dibahas di kelas, sehingga 

siswa secara langsung terlibat dalam menjawab soal yang diberikan. Mereka diberi 



 

kesempatan maju ke depan kelas mengerjakan soal, setiap soal ditawarkan pada siswa 

siapa yang mau maju dengan cara angkat tangan. Dari hasil pengamatan tampak siswa 

sangat antusias untuk maju mengerjakan soal karena banyak yang angkat tangan, karena 

banyaknya siswa yang berani mau maju maka guru menunjuk salah satu dari mereka yang 

angkat tangan. Siswa yang lain diberi kesempatan yang sama untuk maju mengerjakan soal 

pada soal berikutnya, sehingga siswa yang sudah maju tidak ditunjuk lagi walaupun 

mereka juga angkat tangan lagi. 

Pada siklus II menggunakan metode course review horey, guru berusaha 

memotivasi siswa diantaranya dengan tehnik reward atau memberikan imbalan kepada 

siswa yang aktif dalam pembelajaran.  Hal ini ternyata cukup efektif. Pada pembelajaran 

tindakan kelas siklus II guru sudah menunjukkan sikap adil, tanpa membeda – bedakan 

siswa dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. Guru lebih sering keliling 

kelas untuk melihat siswa- siswanya dalam mengerjakan tugas atau permasalahan yang 

diberikan. Hal ini juga sebagai cara untuk mengetahui kemampuan siswa dan membimbing 

siswa bila siswa kurang paham terhadap materi yang sedang dibahas. 

Selain itu proses pembelajaran mulai terpusat pada siswa, hal ini dapat dilihat dari 

keadaan siswa yang berkaitan dengan keaktifan siswa sudah banyak mengalami perubahan. 

Beberapa siswa mulai aktif dalam proses pembelajaran walaupun belum semuanya. Siswa 

aktif mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Siswa juga aktif mengerjakan soal di 

depan kelas sekaligus menjelaskan ke teman – teman yang lain, sedangkan teman yang 

lainnya menanggapi. Tidak hanya itu sebagian besar siswa juga sudah aktif menyimpulkan 

materi yang dibahas baik secara mandiri maupun secara berkelompok. 

Siklus II keaktifan siswa semakin meningkat hal ini disebabkan siswa mulai tertarik 

dengan proses pembelajaran. Siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran seperti 

sebelum diadakan tindakan. Siswa terlihat bersemangat, ceria dan menikmati proses 

pembelajaran. Dari catatan lapangan terlihat semua indikator mengalami peningkatan. 

Dalam pembelajaran pada tindakan kelas siklus II diperoleh hasil bahwa tindakan 

guru kelas sudah  sesuai dengan harapan yaitu guru sudah memberitahukan tujuan 

pembelajaran, memberi gambaran umum tentang inti materi pelajaran dan memberi 

gambaran kegiatan yang akan dilakukan sudah nampak. Kegiatan pembelajaran sudah 

berjalan lancar dan hasilnya sudah mengalami peningkatan dibanding putaran sebelumnya. 



 

Hal ini karena guru dan siswa mulai menikmati proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode course review horey. 

Perhatian siswa dalam pembelajaran sudah terfokus. Siswa sudah merespon 

penjelasan guru tentang materi ajar yang disampaikan. Selain itu siswa juga mengeluarkan 

ide/gagasan kepada guru. Hal inilah yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak 

lagi berjalan searah tetapi melalui dua arah. Yaitu adanya proses timbal balik antara guru 

dan siswa. Situasi ini tercipta salah satunya juga didukung oleh usaha guru dalam 

memberikan motivasi kepada  siswa agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran.  

Pembelajaran tidak lagi didominasi oleh guru. Hal ini nampak dari keaktifan 

mengajukan pertanyaan, keaktifan menjawab pertanyaan teman, keaktifan mengemukakan 

ide atau pendapat, keaktifan menjawab pertanyaan guru, dan keaktifan menyanggah atau 

menyetujui ide teman juga terjadi peningkatan. Siswa tidak lagi tergantung kepada guru 

dalam mencari dan menemukan kesimpulan. Dengan panduan buku siswa yang disusun 

dengan alur yang mengarahkan siswa dapat dengan sendirinya menemukan kesimpulan, 

siswa secara mandiri aktif  belajar. Siswa baru bertanya jika tidak paham terhadap 

keterangan yang ada dalam buku siswa. Sehingga guru hanya menempatkan diri sebagai 

motivator dan fasilitator saja. Dengan menggunakan metode course review horey siswa 

lebih tertarik untuk mengajukan pertanyaan, siswa lebih antusias untuk menjawab 

pertanyaan teman, mengemukakan ide atau pendapat, menjawab pertanyaan guru, dan 

menyanggah atau menyetujui ide teman, maka hal tersebut menunjukkan tingkat aktivitas 

dan  keaktifan siswa terhadap materi yang sedang dibahas. 

Adapun keaktifan siswa dalam sebelum tindakan maupun setelah tindakan dapat 

dilihat sebagai berikut, yaitu:  Keberanian siswa mengajukan pertanyaan sebelum adanya 

tindakan sampai penelitian selesai mengalami peningkatan. Dilihat dari setiap putaran 

mengalami perubahan yang baik. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman sebelum 

adanya tindakan belum terlihat, tetapi setelah penelitian siswa yang aktif mulai berambisi 

dan  tampak dan mengalami peningkatan di setiap putaran. Sebelum adanya penelitian 

tindakan keaktifan siswa mengemukakan ide atau pendapat masih kurang, masih banyak 

siswa yang tidak berani mengajukan ide. Tetapi setelah penelitian mengalami peningkatan 

yang baik. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru masih kurang, 

setelah penelitian mengalami peningkatan di setiap putaran. Sebelum adanya penelitian 

tindakan siswa yang aktif menyanggah atau menyetujui ide teman sangat kurang, setelah 

ada penelitian mengalami peningkatan, di setiap putaran siswa sudah nampak lebih baik. 



 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilaksanakan Kurniawati 

(2011) dimana hasil penelitiannya diperoleh hasil metode course review horay mampu 

meningkatkan hasil belajar pokok bahasan NAPZA pada siswa kelas VIII SMP N 1 

Cepogo Tahun Ajaran 2009/2010. 

Dari hasil penelitian di atas maka hipotesis yang menyatakan “Penerapan metode 

Course Review Horey dapat meningkatkan aktivitas dan keaktifan belajar IPA pada siswa 

kelas V SD Negeri II Manjung Wonogiri tahun ajaran 2011/2012” terbukti kebenarannya. 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Simpulan 

1. Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam mengajukan pertanyaan dapat dilihat dari 

data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang mengajukan 

pertanyaan sebanyak 2 siswa (12,5%) dan setelah tindakan siswa yang aktif 

mengajukan pertanyaan meningkat menjadi 13 siswa (81,25%). 

2. Adanya peningkatan siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman. Sebelum tindakan 

tercatat siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman  sebanyak 4 siswa (25%) dan 

setelah tindakan siswa yang aktif menjawab pertanyaan teman meningkat menjadi 12 

siswa (75%). 

3. Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam mengemukakan ide atau pendapat dapat 

dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif dalam 

mengemukakan ide atau pendapat sebanyak 3 siswa (18,75%) dan setelah tindakan 

siswa yang aktif dalam mengemukakan ide atau pendapat meningkat menjadi 14 siswa 

(87,5%). 

4. Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan guru dapat dilihat 

dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif dalam 

menjawab pertanyaan guru sebanyak 3 siswa (18,75%) dan setelah tindakan siswa yang 

aktif dalam menjawab pertanyaan meningkat menjadi 12 siswa (75%). 

5. Adanya peningkatan siswa yang aktif dalam menyanggah atau menyetujui ide teman 

dapat dilihat dari data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan tercatat siswa yang aktif 

dalam menyanggah atau menyetujui ide teman sebanyak 4 siswa (25%) dan setelah 

tindakan siswa yang aktif dalam menyanggah atau menyetujui ide teman meningkat 

menjadi 15 siswa (93,75%). 

 



 

Implikasi 

1. Dengan metode course review horey dapat meningkatkan aktivitas dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran IPA. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan metode course 

review horey merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan aktivitas dan keaktifan 

belajar siswa.  

2. Menggunakan metode course review horey siswa akan merasa senang dan tertarik 

untuk belajar sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

3. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang akan membantu 

mengarahkan dan membimbing siswa. Hal ini akan berpengaruh pada guru dalam 

mempertimbangkan variansi yang digunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif yang telah 

dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 

1. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor hendaknya selalu memantau situasi 

pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul selama 

proses pembelajaran berlangsung terutama masalah keaktifan siswa. 

2. Kepada guru khususnya pada mata pelajaran IPA hendaknya mengenalkan lebih lanjut 

metode course review horey dengan variansi mengajar dalam pembelajaran IPA. Selain 

itu hendaknya guru mampu memotivasi siswanya untuk aktif dalam belajar. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

selanjutnya sebagai bahan referensi untuk melanjutkan penelitian yang sejenis dengan 

penelitian ini.  
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