
PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORRAY UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS IV SD N VI BULUNGKULON 

DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Guna mencapai derajat 

Sarjana S-1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

DISUSUN OLEH : 

SULASTRI 

(A 510090150) 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN   
Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417Fax. 715448 Surakarta 57102  

 Website: http://www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id 

 

ii 

 

 

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir : 

Nama   : Drs. Suwarno, S.H, M.Pd.                     

NIK   : 195 

 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa : 

Nama   : Sulastri 

NIM   : A510090150 

Program Studi  : PGSD 

Judul Skripsi : PENERAPAN METODE COURSE REVIEW 

HORRAY UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BERBICARA DAN  HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI VI 

BULUNGKULON DENGAN PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA TAHUN AJARAN 2012/2013. 

  

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

 

       Surakarta,  Februari 2013 

        Pembimbing 

 

 

 

Drs. Suwarno, S.H, M.Pd. 

NIK 195 



iii 

 

PENGESAHAN 

 

PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORRAY UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS IV SD N VI BULUNGKULON 

DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Dipersiapkan dan Disusun oleh: 

SULASTRI 

A 510 090 150 

 

Telah dipertahankan di depan dewan penguji : 

Susunan Dewan Penguji: 

1. Drs. Suwarno, S.H, M.Pd (  ) 

2. Dra. Sri Hartini, M.Pd  (  ) 

3. Drs. Rubino. R, M.Pd  (  ) 

 

 

Surakarta, Februari 2013 

Disahkan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

 

 

 

Drs. Sofyan Anif, M.Si. 

NIK. 547 

  



PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORRAY UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS IV SD N VI BULUNGKULON 

DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

SULASTRI 

A 510090150 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

dan hasil belajar siswa dengan metode course review horray pada siswa kelas IV 

SD Negeri VI Bulungkulon tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi dengan metode course review horray yang dilakukan 

dalam dua siklus. 

Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 

VI Bulungkulon yang berjumlah 38 siswa dan objek penenlitian adalah 

meningkatkatkan kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metodecourse review horray. 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 

dokumentasi. Teknik analisis data data dilakukan dengan analisis data model 

analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian dengan penerapan metode course review horray 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian diperoleh: 1) banyaknya 

siswa yang mampu menyampaikan pertanyaan/bertanya pada awalnya sebesar 

18.42%, pada siklus I sebesar 50%, pada siklus II sebesar 71.05%. 2) siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 23.68%, siklus I sebesar 

60.53%, dan siklus II sebesar 78.95%. 3) siswa yang mau maju untuk bercerita 

sebelum tindakan sebesar 15.79%, siklus I sebesar44.74%, dan siklis II 65.79%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode course review horray dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri VI Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus tahun ajaran 2012/2013. 

 

Kata kunci: kemampuan berbicara, hasil belajar, metode course review horray. 
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A. Pendahuluan 

Menyambut era globalisasi dibutuhkan kepekaan intelektual dan 

emosional untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang mendera. 

Persoalan ini datang dari berbagai aspek dan salah satu aspek tersebut adalah 

aspek pendidikan. Pendidikan dibangun dan dikembangkan sibagai sistem 

sekaligus aktivitas di masyarakat, bangsa, dan negara secara sengaja dan 

terencana. 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan saat ini. 

Dengan pendidikan, wawasan menjadi luas, keterampilan dan pengetahuan 

menjadi semakin berkembang. Pendidikan di Indonesia pada dasarnya 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia 

yang utuh dan mandiri sesuai dengan tujuan nasional yang intinya termuat 

dalam alenia 4 pembukaan UUD 1945. 

Mewujudkan tujuan nasional memerlukan proses pendidikan yang 

baik, dimana keberhasilan proses belajar dapat diwujudkan dalam bentuk 

prestasi belajar. Menurut Slameto (2003: 16) bahwa “Tingkat prestasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal dipengaruhi dari lingkungan dan instrumental, 

sedangkan faktor internal di pengaruhi oleh aspek fisiologis dan psikologis 

siswa”. Pengajaran dilaksanakan tidak hanya untuk kesenangan atau bersifat 

mekanis saja, tetapi mempunyai misi dan tujuan tertentu yang dicita-citakan 

untuk dicapai yaitu prestasi belajar yang maksimal. 

Sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, sejatinya manusia 

menguasai keempat ketrampilan berbahasa untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Keempat ketrampilan berbahasa tersebut adalah menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Semua ketrampilan tersebut merupakan 

kesatuan yang saling berkesinambungan, dan ketrampilan akan kita kuasai 

apabila kita melakukan latihan-latihan yang erat kaitannya dengan 

ketrampilan berbahasa tersebut. 
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Kegiatan berbahasa yang sering dilakukan manusia adalah berbicara, 

kita dapat berbicara dengan perangkat artikulasi yang sempurna. Berbicara 

merupakan aktivitas manusia normal yang sangat penting, karena dengan 

berbicara kita dapat menyatakan pendapat, menyampaikan pesan dan maksud, 

mengungkapkan perasaan dalam kondisi segala emosional. Kemampuan 

berbicara secara alamiah terjadi sejak perkembangan fase bayi dan anak-anak. 

Namun tidak berarti kemampuan berbicara pada fase dewasa dapat dikuasai, 

tidak semua orang dapat menyelaraskan atau menyesuaikan antara apa yang 

dipikirkan dengan yang di ucapkan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan merupakan 

tempat yang strategis untuk menciptakan manusia yang terampil berbicara. 

Semua itu tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik dan pengajar yang 

langsung berhubungan dengan siswa. Pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik apabila guru mampu menyajikan pembelajaran yang menarik. Untuk itu 

diperlukan kreatifitas guru untuk memilih beberapa media dan metode 

pembelajaran yang menstimulus siswa untuk aktif dan kreatif. 

Berdasarkan pengamatan masih banyak kita jumpai  siswa SD yang 

kurang memiliki keberanian untuk berbicara, padahal ketrampilan berbicara 

merupakan kemampuan mengungkap pendapat atau pikiran dan perasaan 

kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan 

ataupun dengan jarak jauh. Ketrampilan berbicara merupakan salah satu 

modal seseorang untuk melangkah kedepan, untuk mengeluarkan atau 

menyuarakan pendapatnya.Kemampuan berbicara sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia 

membutuhkan dukungan kemampuan berbicara.Kemampuan berbicara telah 

diajarkan sejak siswa duduk di kelas I melalui pembelajaran keterampilan 

berbicara. 

Ketika siswa duduk di kelas IV sekolah dasar dan seterusnya, 

seharusnya siswa telah terampil berbicara. Sekarang ini orang yang berani 

untuk menjadi  yang terdepan, kebanyakan adalah orang yang memiliki 

kemampuan/keberanian untuk berbicara didepan umum. Tanpa mengabaikan 
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keterampilan yang lainnya, keterampilan berbicara dipandang memiliki 

peranan sentral dalam tujuan pembelajaran.Saya mengangkat gagasan ini 

dengan tujuan agar siswa termotivasi untuk memiliki keterampilan berbicara 

didepan kelas dengan baik, selain itu agar siswa dapat menyampaikan hasil 

pemikirannya bukan hanya diam saja. 

Terkait dengan hal diatas, peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Course Review HorrayUntuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 

N VI Bulungkulon Jekulo Kudus Dengan Pembelajaran Bahasa 

IndonesiaTahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri  VI Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri VI Bulungkulon dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode course review horray. 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri VI 

Bulungkulon.. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 7 Januari 

sampai tangga 28 Januari 2013. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas dapat 

diartikan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan 

pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional.Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul dalam pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  mendorong guru untuk berani 

bertindak dan berfikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi 

dirinnya sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya 

secara profesional. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 
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kebutuhan bagi guru jika menginginkan kualitas pembelajaran yang lebih 

baik. Demikian juga  PTK adalah cara memperbaiki dan meningkatkan 

keprofesionalan guru karena guru adalah orang yang paling tahu mengenai 

segala sesuatu yang terjadi di kelas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Sesuai 

dengan variabel yang diambil dalam penelitian,  jenis data dalam penelitian 

ini adalahdatakualitatif (pandanganatausikap, motivasi, aktivitas, 

kreativitasbelajarsiswa, dll)yaitu mengenai peningkatan kemampuan 

berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.Jenis data pada 

prinsipnya ada dua macam yaitu datakuantitatif (mencarinilairerata, 

persentasekeberhasilansiswa, dll) dan data kualitatif . 

Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang 

ada, selanjutnya dikemukakan teknik pengumpulan data. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tersebut antara lain: 1) Kegiatan 

observasi ini  menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

Observasi bertujuan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru dan siswa 

kelas IV di dalam kelas sejak sebelum melaksanakan tindakan, saat 

pelaksanaan tindakan sampai akhir tindakan. Sukmadinata (2005: 139), 

menyatakan “Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung”. 2) Tes, adalah teknik yang digunakan untuk 

mengukur tingkat pengetahuan, ketrampilan, kemampuan atau bakat siswa 

kelas IV melalui sejumlah pertanyaan atau latihan. Tes ini digunakan pada 

akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa kelas IV 

terhadap materi yang telah dipelajari. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 

139) menyatakan: “Teknik tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau 

alat lain yang digunakan untuk mengetahui ketrampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok”. 3) 

Dokumentasi, merupakan cara yang dipergunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
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kabar, majalah, prasasti,  notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 231). Dalam penelitian ini terdapat pula sumber data yang 

berasal dari nonhuman resources (bukan manusia), seperti dokumen, dan 

foto-foto. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan 

identitas sekolah antara lain seperti nama siswa, nilai rapot Bahasa Indonesia 

siswa dengan melihat dokument yang ada dalam sekolah. 4) Wawancara 

adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung 

berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara 

lisan pula. Sukardi dalam Rubino (2008:79).Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas IV untuk mengetahui kemampuan 

berbicara dan hasil belajar siswa kelas IV. 

Analisis data penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dilakukan sejak 

awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dengan cara ini diharapkan 

terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan. Untuk menyajikan data 

tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analysis Interactive Model 

dari Miles dan Huberman (dalam Sudjana2005 : 20) yang membagi kegiatan 

analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, pengelompokkan 

menurut variabel, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi data. 1) Pengumpulan data, dilakukan dengan metode 

observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Data-data lapangan tersebut 

dicatat  dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, 

apa yang didengar, dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subjek 

penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari 

lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti tentang fenomena 

yang dijumpai. 2) Reduksi data,diartikansebagai proses pemilihan, 

pemusatanperhatianpadapenyederhanaan, pengabstrakandantransformasi data 

kasar yang munculdaricatatanlapangan. Reduksi data berlangsungsecaraterus-

menerusselamapenelitianberlangsung.Reduksi data merupakanbentukanalisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkanmembuang yang 

tidakdiperlukan, danmengorganisasikan data yang 
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diperlukansesuaifokuspermasalahanpenelitian. 3) Penyajian data, yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk teks naratif dari catatan 

lapangan. Penyajian data adalah merupakan tahapan untuk memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk 

dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. 4) Kegiatan verifikasi 

dan penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak 

awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian, yang merupakan 

proses berkesinambungan dan berkelanjutan. 

secaraumumanalisis data 

dalampenelitianinidilakukanmelaluipentahapansebagaiberikut: (1) 

Mencatatsemuatemuanfenomena di lapanganbaikmelaluipengamatan, 

wawancaradandokumentasi; (2) Menelaahkembalicatatanhasilpengamatan, 

wawancaradandokumentasi, sertamemisahkan data yang 

dianggappentingdantidakpenting, 

pekerjaaninidiulangkembaliuntukmemeriksakemungkinankekeliruanklasifika

si; (3) Mendeskripsikan data yang telahdiklasifikasikan, 

untukkepentinganpenelaahanlebihlanjutdenganmemperhatikanfokusdantujuan

penelitian; (4) Membuatanalisisakhir yang 

memungkinkandalamlaporanuntukkepentinganpenelitian. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menurut Tarigan (1990: 4), berbicara adalah salah satu aspek 

keterampilan berbahasa.Aspek-aspek keterampilan bahasa lainnya adalah 

menyimak, membaca, dan menulis.Keempat aspek tersebut berkaitan erat, 

antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara 

dengan membaca. Menurut Arsjad (2005 : 17) menjelaskan bahwa bicara 

adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan 

berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Untuk dapat berbicara 

dalam suatu bahasa secara baik pembicara harus menguasai lafal, struktur, 

dan kosakata yang bersangkutan. Disamping itu, diperlukan juga penguasaan 
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masalah dan gagasan yang akan disampaikan, serta kemampuan memahami 

bahasa lawan pembicara. Daerah cakupan berbicara meliputi kegiatan 

komunikasi lisan sebagai berikut, antara lain: 1) berceramah, 2) berdebat, 3) 

bercakap-cakap, 4) berkhotbah, 5) bertelepon, dan lain sebagainya. Tujuan 

utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan 

pikiran secara efektif, maka seyogianyalah sang pembicara memahami makna 

segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan; dia harus mampu mengevaluasi 

efek komunikasinya terhadap (para) pendengarnya; dan dia harus mengetahui 

prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu pembicaraan, baik secara 

umum maupun perorangan (Tarigan, 1985 : 150). Kemampuan berbicara 

sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas 

kehidupan manusia membutuhkan dukungan kemampuan berbicara. 

Kemampuan berbicara telah diajarkan sejak siswa duduk di kelas I melalui 

pembelajaran keterampilan berbicara. Ketika siswa duduk di kelas IV sekolah 

dasar dan seterusnya, seharusnya siswa telah terampil berbicara. Dengan 

demikian, kemampuan berbicara merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kemahiran seseorang dalam penyampaian informasi secara 

lisan. Agar pembicaraan itu mencapai tujuan, pembicara harus memiliki 

kemampuan dan keterampilan untuk menyampaikan informasi kepada orang 

lain. Hal ini bermakna bahwa pembicara harus memahami betul bagaimana 

cara berbicara yang efektif sehingga orang lain (pendengar) dapat menangkap 

informasi yang disampaikan pembicara secara efektif pula. Keterampilan 

berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan 

perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara 

berhadapan ataupun dengan jarak jauh. 

Dari paparan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa tujuan 

berbicara yaitu untuk menginformasikan isi pembicaraan dari satu siswa 

kepada siswa lain agar siswa lain mengetahui maksud, isi dan tujuan dari 

pembicaraan tersebut secara jelas. Jadi disini siswa mampu berbicara 

menguraikan topik dalam pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang 

baik, benar dan dapat dipahami oleh siswa lain yang mendengarnya. 
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Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II didapat nilai rata-rata 

kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan metode course review horray pada siklus I 51.76%  dan 

siklus II 71.93%  dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

dari setiap siklus. Hasil tindakan siklus I dan siklus II terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang didapat siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Pada siklus I dari 38 siswa yang 

hadir terdapat 92.1 % yang mendapat nilai diatas 60%. Pada siklus II dari 38 

siswa yang hadir terdapat 97.36 % yang mendapat nilai diatas 60%. Dari data 

diatas dapat dikatakan bahwa kemampuan berbicara pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa SD Negeri VI Bulungkulon meningkat. Pada siklus II 

peningkatan kemampuan berbicara siswa mencapai 71.93%, prosentase 

tersebut diatas indikator pencapaian peneliti yaitu ≥ 60%. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilkukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 1) Hipotesis tindakan yang dinyatakan 

“Penerapan Metode Course Review Horray Dapat Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD N VI 

Bulungkulon Jekulo Kudus Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Tahun 

Ajaran 2012/2013” dapat diterima kebenarannya. Meningkatnya kemampuan 

berbicara siswa ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan siswa 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan maju ke depan kelas untuk 

bercerita. Dalam penelitian ini di peroleh peningkatan kemampuan berbicara 

siswa dari ketiga aspek tersebut sebesar 71.93%, sehingga indikator 

pencapaian sebesar 60% dapat tercapai. 2) Metode course review horray juga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilihat dari hasil tindakan 

siklus I dan siklus II yang terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang didapat siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
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dan hasil belajar siswa. Pada siklus I dari 38 siswa yang hadir terdapat 92.1 % 

yang mendapat nilai diatas 60%. Pada siklus II dari 38 siswa yang hadir 

terdapat 97.36 % yang mendapat nilai diatas 60%. Dari data diatas dapat 

dikatakan bahwa kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa SD Negeri VI Bulungkulon meningkat. 

Pada siklus II peningkatan kemampuan berbicara siswa mencapai 71.93%, 

prosentase tersebut diatas indikator pencapaian peneliti yaitu ≥ 60 lebih dari 

60%. 
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