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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan etos kerja 

siswa dalam pembelajaran matematika, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah meningkatkan etos kerja siswa setelah dilakukan strategi Course Review 

Horay. Jenis penelitian ini adalah PTK. Subyek penelitian yang dikenai tindakan 

adalah siswa kelas XI IPA 4 SMA N Kebakkramat yang berjumlah 36 siswa. Metode 

pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data secara kualitatif dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, paparan 

data dan penyimpulan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa memanfaatkan waktu, kemampuan siswa menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan etos kerja siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Course Review Horay. Hal ini dapat 

dilihat dari: 1) Kemampuan siswa memanfaatkan waktu sebelum dilakukan tindakan 

sebesar 63% dan di akhir tindakan mencapai 77%, 2) Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum dilakukan tindakan sebesar 41% 

dan di akhir tindakan mencapai 66%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 

penerapan strategi Course Review Horay dapat meningkatkan etos kerja siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci: Strategi Course Review Horay, Etos Kerja siswa 

 

 



Pendahuluan 

Pendidikan ilmu, pendidikan soft skills dan pendidikan karakter memiliki 

perbedaan dalam dimensi dan hasilnya. Begitu juga tahapan dalam mempelajarinya 

juga berbeda satu dengan yang lainya. Kita perlu menyadari bahwa pendidikan 

karakter ini bukan hanya masalah pelajar (remaja), tetapi juga masalah orang dewasa, 

sehingga seharusnya pendidikan karakter ini bukan hanya di sekolah untuk pelajar 

akantetapi juga di rumah, di masyarakat luas dan untuk seluruh umat manusia. 

Salah satu komponen yang ada di dalam pendidikan karakter yaitu memiliki 

sikap etos kerja yang tinggi. Sikap etos kerja yang dimaksud adalah memiliki 

tanggung jawab yang tinggi, mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk 

menciptakan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

Pada umumnya berbicara etos kerja sangat terkait dengan peningkatan 

kualitas kerja seseorang dalam suatu kekuatan. Itulah sebabnya menurut Elfindri, dkk 

(2012:132) mengatakan bahwa etos kerja adalah sebuah performa individu dalam 

memberikan jasanya baik untuk orang lain, maupun untuk kepentingan karirnya 

sendiri secara lebih dibandingkan dengan rekannya pada pekerjaan yang sama pula. 

Pada saat observasi pertama kali di kelas XI IPA 4 pada saat pembelajaran 

berlangsung 15 siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), 10 siswa ngobrol 

tidak memperhatikan pelajaran, 3 siswa sama sekali tidak mau mencoba soal yang 

diberikan gurunya. Banyak hal yang memperngaruhi rendahnya etos kerja siswa 

dalam pembelajaran matematika. Salah satu yang memperngaruhi adalah 

pembelajaran yang kurang variatif, guru kurang memberi motivasi dan kurangnya 

kesadaran siswa sendiri untuk memanfaatkan waktu ketika pelajaran. 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan strategi Course Review Horay 

untuk meningkatkan etos kerja siswa. Model strategi ini merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkompetisi secara positif dalam pembelajaran. Selain itu, melalui 

strategi ini siswa akan lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. 



Pelaksanaan model pembelajaran Course Review Horay ini pengujian 

pemahaman siswa dengan menggunakan kotak yang berisi nomor untuk menuliskan 

jawabannya. Siswa yang lebih dulu mendapatkan tanda (v) atau jawaban benar maka 

harus langsung segera menyoraki kata-kata “horay” atau menyoraki yel-yel lainnya. 

Dengan adanya permasalahn tersebut, maka penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan menerapkan strategi Course Review Horay sebagai 

salah satu upaya meningkatkan etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) bernuansa paradigma kualitatif. PTK dapat didefinisikan 

sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif 

mandiri yang dilakukan oleh guru/calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi 

pembelajaran. (Herawati Susilo, dkk 2009 : 1). Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan di SMA N Kebakkramat yang beralamatkan di Jln. Nangsri, Kebakkramat, 

Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan 

Februari 2013. 

Sumber data penelitian meliputi guru matematika dan siswa kelas XI SMA N 

Kebakkramat yang terdiri dari 36 siswa sebagai subyek peneliti yang menerima 

tindakan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran, 

sedangkan variable terikatnya adalah etos kerja siswa. Strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah strategi Course Review Horay. 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi 

data, paparan data, dan penyimpulan.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peneliti menuliskan hasil pengamatannya berupa data. Data ini berhubungan 

dengan indikator-indikator etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan dialog awal dengan guru matematika diperoleh beberapa keterangan atau 



gambaran bahwa dari 36 siswa, siswa yang mampu memanfaatkan waktu hanya 

sebesar 63 % (23 siswa) dan siswa yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab sebesar 41 % (15 siswa). Setelah dilakukan penelitian menggunakan strategi 

Course Review Horay etos kerja siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat 

melalui data setiap pertemuan dalam pembelajaran. 

Pertemuan pertama, siswa yang mampu memanfaatkan waktu hanya sebesar 

63 % (23 siswa) dan siswa yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

sebesar 44 % (16 siswa). Pertemuan kedua, siswa yang mampu memanfaatkan waktu 

hanya sebesar 75 % (27 siswa) dan siswa yang mampu menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sebesar 52 % (19 siswa). 

Pertemuan ketiga, siswa yang mampu memanfaatkan waktu hanya sebesar 77 

% (28 siswa) dan siswa yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

sebesar 61 % (22 siswa). Pertemuan keempat, siswa yang mampu memanfaatkan 

waktu hanya sebesar 77 % (28 siswa) dan siswa yang mampu menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab sebesar 66 % (24 siswa). 

Etos kerja siswa dilihat dari indikator setiap pertemuan mengalami 

peningkatan yang bertahap, hal ini berarti bahwa penggunaan strategi Course Review 

Horay bisa meningkatkan etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika. 

Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat dalam tabel dan gambar berikut. 

Tabel  

Data Peningkatan Etos Kerja Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Aspek yang 

diamati 

Sebelum 

Perlakuan 

tindakan 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

III 

Pertemuan 

IV 

Kemampuan 

memanfaatkan 

63 % 63 % 75 % 77 % 77 % 



waktu 

Kemampuan 

menyelesaikan 

tugas dan 

tanggung 

jawab 

41 % 44 % 52 % 61 % 66 % 

Grafik peningkatan etos kerja siswa dalam pembelajaran 

matematika dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

Gambar  

Grafik Peningkatan Etos Kerja Sisw 
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Course Review Horay dapat meningkatkan etos kerja siswa SMA N Kebakkramat 

dalam pembelajaran matematika?”. 

Setelah dilakukan pembelajaran secara berulang-ulang dengan menggunakan 

strategi Course Review Horay, ternyata etos kerja siswa mempunyai peningkatan 

yang bertahap. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang diamati dalam 

penelitian, yaitu: 

a. Siswa mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemampuan siswa dalam 

memanfaatkan waktu dapat dilihat dalam keseriusan siswa menerima materi 

pelajaran, siswa antusias dan aktif melakukan kegiatas diskusi kelas. 

b. Siswa mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat 

dalam tindakan siswa ketika mendapat tugas dari guru, siswa aktif mengerjakan 

soal dalam kelompok secara bersama-sama, siswa lebih semangat dalam diskusi 

dan maju mempresentasikan hasil jawaban kelompok. 

Tindak belajar yang dilakukan oleh guru selama pembelajaran dengan strategi 

Course Review Horay telah menunjukan peningkatan dilihat dari beberapa indikator 

tersebut, peningkatan etos kerja siswa lebih terperinci dalam table dan gambar di atas. 

Keberhasilan dalam penggunaan strategi Course Review Horay tersebut 

selaras dengan pemelitian yang dilakukan oleh Aris Susilo (2011:97) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika 

pada Aljabar Melalui Strategi Course Review Horay” menyimpulkan bahwa 

pemberian strategi Course Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar. 

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2006:58) 

dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Course Review Horay dengan 

Pendekatan Pakem” menyimpulkan penggunaan pembelajaran Course Review Horay 

dengan pendekatan pakem siswa dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Selain kedua penelitian terdahulu diatas, keberhasilan penggunaan strategi 

Course Review Horay juga pernah dilakukan oleh Lika Pratiwi, Skripsi (Sarjana)--

Universitas Negeri Malang, 2011 dalam jurnal nasionalnya dengan judul “Penerapan 

model course review horay (CRH) untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa 



kelas IV SDN Merjosari 1 Malang” menyimpulkan penerapan model CRH dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Beberapa indikator dalam pengamat penelitian dari sebelum perlakuan sampai 

pertemuan ke empat, indikator-indikator tersebut mengalami peningkatan yang 

berarti. Pada pertemuan pertama, etos kerja siswa belum begitu mengalamai 

peningkatan, pertemuan kedua dengan mengacu evaluasi pertemuan pertama etos 

kerja siswa sudah menunjukan peningkatan. 

Setelah pertemuan kedua, guru dan peneliti lebih memfokuskan siswa sebagai 

subyek, sehingga pada pertemuan ketiga siswa sudah terbiasa dengan pengguaan 

strategi dan etos kerja siswa cukup jauh meningkat. Di pertemuan keempat dengan 

mengacu pada hasil pertemuan ketiga, etos kerja siswa sudah bisa meningkat sesuai 

target yang diharapkan. 

Peningkatan etos kerja siswa setiap pertemuan tersebut menunjukan bahwa 

penggunaan strategi Course Review Horay berhasil meningkatkan etos kerja siswa 

dalam pembelajaran matematika 

Simpulan 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Course Review 

Horay dapat meningkatkan etos kerja siswa. Adapun tindakan kelas yang dilakukan 

oleh guru yaitu : a) siswa dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok disediakan 

satu kotak dan kotak tersebut diisi angka sesuai dengan selera masing-masing 

anggota kelompok, b) guru menuliskan soal dipapan tulis kemudian siswa menjawab 

pertanyaan sesuai dengan nomor yang dituliskan dalam kotak, c) siswa melakukan 

diskusi, d) apabila benar akan mendapatkan tanda (v), dan apabila salah akan 

mendapatkan tanda (x), e) kelompok yang sudah mendapatkan tanda (v) harus 

berteriak “horay” atau yel-yel lainnya, f) kemudian nilai siswa dihitung dari jumlah 

tanda (v) yang sudah didapatkan, g) kemudian guru memberi hadiah kepada 

kelompok yang menang. 

Peningkatan etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi Course Review Horay dapat dilihat dari beberapa indikator, 



antara lain : a) kemampuan siswa dalam memanfaatkan waktu, b) kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Indikator-indikator tersebut mengalami 

peningkatan dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir, hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan strategi Course Review Horay dapat meningkatkkan etos kerja 

siswa dalam pembelajaran matematika. 
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