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ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM MELALUI

METODE COURSE  REVIEW  HORAY PADA

SISWA KELAS IV SD NEGERI 03 KEMIRI,

KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Sri Mujayanti, A54A 100 126, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 67
halaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan metode
Course Review Horay pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar
tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang
terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan metode Course
Review Horay yang dilakukan dalam tiga siklus. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah
siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan
dengan analisis data model analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang dilakukan di akhir proses
pembelajaran dan menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV. Sebelum
diberikan tindakan penelitian, hasil belajar siswa yang mencapai nilai KKM ( 67) hanya
37,03%,  setelah dilakukan siklus I meningkat menjadi 48,14%, sedangkan pada siklus II
meningkat menjadi 77,77%, dan pada siklus III meningkat menjadi 92,59%. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode Course Review
Horay dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri,
Kebakkramat, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.

Kata kunci: hasil belajar, metode course review horay.



PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan

keadaan alam yaitu dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga Ilmu

Pengetahuan Alam bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Jika

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dilakukan hanya dengan bersifat tekstual, maka akan

menimbulkan salah konsep, pengetahuan, hafalan serta kemampuan semu pada siswa. Untuk

itu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD dikembangkan  pembelajaran yang

memberdayakan siswa. Sebuah pembelajaran yang tidak hanya mengharuskan peserta didik

untuk menghafal fakta-fakta tetapi pembelajaran yang mendorong siswa untuk kreatif, aktif,

dan mengkonstruksikan di benak mereka sendiri.

Namun, kenyataan yang ditemukan di sekolah selama ini adalah pembelajaran

berlangsung secara konvensional. Dimana dalam pembelajaran guru hanya melakukan

ceramah sehingga aktivitas belajar siswa menjadi kurang optimal, khususnya dalam

pembelajaran IPA belum berjalan seperti yang diharapkan. Sering kali dalam proses

pembelajaran adanya kecenderungan siswa tidak mau bertanya kepada guru meskipun

sebenarnya belum mengerti materi yang diajarkan. Metode yang sering dilakukan oleh guru

untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkannya dalam diskusi. Tetapi metode ini tidak

terlalu efektif walaupun guru sudah mendorong siswa untuk berpartisipasi. Sebagian siswa

terpaku menjadi penonton, sementara arena diskusi hanya dikuasai segelintir siswa. Siswa

bertindak pasif atau sekedar menerima informasi dari guru sehingga siswa kurang diberi

kesempatan mengembangkan konsep-konsep yang didapat, kurang diberi kesempatan untuk



berinteraksi dengan objek konkret, kurang ada keseimbangan antara proses dan produk dan

kurang mengembangkan keterampilan berpikir. Sikap pasif siswa dalam proses pembelajaran

dan sistem pembelajaran yang monoton telah berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak

maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti sebelum melakukan

tindakan, siswa yang memperoleh nilai KKM ( 67) adalah 37,03%. Padahal untuk dapat

menerima pelajaran, siswa membutuhkan sedikit perubahan dalam setiap penyampaian

materi. Guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa

itu sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran siswa terlibat secara aktif baik dari segi

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dengan begitu guru dituntut untuk dapat

menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif agar aktivitas siswa dalam pembelajaran

dapat meningkat.

Course review horay merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang menuntut

aktivitas belajar lebih banyak pada siswa. Metode pembelajaran tersebut merupakan cara

belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan dengan

menyelesaikan soal-soal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti terdorong mengadakan penelitian tentang:

“Peningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Metode Course Review Horay

Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 03 Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar Tahun Pelajaran

2012/2013”.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SDN 03 Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar lpada siswa

kelas IV tahun pelajaran 2012/2013. Alasan pemilihan sekolah ini adalah siswa kelas IV

untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih rendah nilai prestasinya. Penelitian ini

dimulai dari bulan Oktober 2012 sampai bulan Maret 2013. Subyek penelitian ini adalah

siswa-siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten

Karanganyar pada tahun ajaran 2012/ 2013 berjumlah 27 anak, terdiri dari 13 siswa

perempuan dan 14 laki-laki sebagai subyek penelitian yang memperoleh tindakan serta

peneliti dan guru kelas IV SD Negeri 03 Kemiri sebagai subyek yang memberi tindakan.

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) Identifikasi masalah,

2) dialog awal, 3) perencanaan tindakan, 4) pelaksanaan tindakan, 5) observasi

(pengamatan), 6) refleksi, dan 7) evaluasi. Sesuai bentuk penelitian tindakan kelas dan juga

jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah observasi, metode tes, dokumentasi, dan wawancara.

Secara terperinci, langkah-langkah dalam teknik analisis data ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat dan mencatat interaksi lisan serta

tindakan antara guru dan siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan cara

mendokumentasikan.

2. Reduksi data

 Reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,



mengarahkan membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data yang

diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk menyajikan data secara akurat dari hasil reduksi

data baik melalui observasi, dokumentasi, maupun wawancara yang disampaikan dengan

menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data selesai disusun secara

sistematis.



HASIL PENELITIAN

  Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dari pra siklus ke siklus I sampai siklus III,

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang diketahui pada saat dilakukan observasi

awal mengalami perubahan yang positif. Perubahan tersebut dapat dilakukan dari aspek

pengetahuan, sikap, dan praktek siswa yang mengalami peningkatan. Adapun hasil penelitian ini

adalah:

A. Pra Siklus

Pada pembelajaran prasiklus diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 37,03 %

dengan nilai rata-rata kelas 65,88, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 67. Hal

tersebut memberi gambaran bahwa hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA cenderung

masih sangat rendah.

B. Siklus I

Hasil belajar pada siklus I terdapat kenaikan sebesar 11,11 %. Hasil tersebut lebih baik

dibandingkan dengan hasil sebelum tindakan penelitian. Sebelum tindakan penelitian

prosentase nilai hasil belajar siswa yang diatas KKM ( 67) adalah 37,03 %. Sedangkan

prosentase nilai hasil belajar siswa yang nilainya di atas KKM ( 67) pada siklus I mencapai

48,14 %. Rata-rata nilai hasil belajar sebelum tindakan penelitian adalah 65,88. Sedangkan

rata-rata nilai hasil belajar pada siklus I adalah 68,96. Di bawah ini grafik yang menunjukkan

tingkat kenaikan hasil belajar IPA siswa pada siklus I sebagai berikut:
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C. Siklus II

Pada siklus II terjadi kenaikan hasil belajar yang signifikan. Pada siklus I hanya 13 siswa

yang mencapai nilai di atas KKM ( 67) dengan prosentase 48,14 %, sedangkan pada siklus II

siswa yang mencapai nilai diatas KKM ( 67) terdapat 21 siswa dengan prosentase 77,77 %.

Dilihat dari prosentase, hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan dari

siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata kelas pun juga mengalami peningkatan yang cukup bagus

dari 68,96 menjadi 76,11. Hasil belajar siswa dapat dilihat pada grafik berikut ini :
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D. Siklus III

Berdasarkan hasil refleksi siklus III membuktikan bahwa rata-rata hasil belajar IPA siswa

kelas IV mengalami peningkatan setelah menggunakan metode course review horay. Selain

itu, hasil belajar IPA siswa yang mencapai nilai di atas KKM ( 67) juga mengalami

peningkatan yang sangat memuaskan yaitu sebesar 92,59 % dengan rata-rata kelas 81,62.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan tiga siklus dalam upaya

penerapan metode Course Review Horay untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan

Alam pada siswa kelas IV SDN 03 Kemiri tahun pelajaran 2012/2013 dapat disimpulkan bahwa

secara keseluruhan penerapan metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu

Pengetahuan Alam pada siswa kelas IV SDN 03 Kemiri tahun pelajaran 2012/2013.
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