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Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan 
metode course review horay dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peningkatkan aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya kelas V SD TPI Amplas 
dengan menggunakan metode Course Review Horay (CRH) T.A 2014/2015. 

Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini, yaitu : aktivitas 
belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa khususnya pada 
pembelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya, yang termasuk di dalamnya 
adalah aktivitas membangun pengetahuan konseptual; aktivitas membangun 
pengetahuan procedural; dan aktivitas membangun pengetahuan ekspresi. Metode 
course review horay merupakan suatu metode pembelajaran dengan pengujian 
pemahaman siswa dimana guru memberikan informasi kompetensi, menyajikan 
materi, melakukan tanya jawab untuk pemantapan, siswa atau kelompok 
menuliskan nomor sembarang dan dimasukkan ke dalam kotak, guru membacakan 
soal yang nomornya dipilih acak, siswa yang punya nomor sama dengan nomor 
soal yang sibacakan guru berhak menjawab, jika jawaban benar diberi skor dan 
siswa menyambutnya dengan yel hore atau yang lainnya, pemberian reward, 
penyimpulan, dan evaluasi, refleksi.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus 
yaitu siklus I dan siklus II. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
TPI Amplas yang berjumlah 25 orang, 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 
Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar observasi. Adapun 
yang dianalisis dalam lembar observasi adalah aktivitas siswa dan guru selama 
proses pembelajaran berlangsung.

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi di kelas 
V-C. Rata-rata kelas pada hasil observasi prasiklus adalah 12% dari 25 siswa. 
Setelah dilaksanakan siklus I dengan menerapkan metode course review horay
(CRH) nilai rata-rata kelas menjadi 20% dari 25 siswa dan aktivitas guru 
melaksanakan pembelajaran memperoleh hasil 3 dan tergolong cukup baik.Dari 
siklus I terdapat 4 siswa (16%) yang tergolong rendah, 16 siswa (64%) yang 
tergolong sedang, 5 siswa (20%) yang tergolong tinggi. Namun, karena siklus I 
belum menunjukkan peningkatan, manka dilakukan siklus II. Pada siklus II rata-
rata kelasnya menjadi 84% dari 25 siswa dan aktivitas guru melaksanakan 
pembelajaran memperoleh hasil 4 dan sudah tergolong baik. Dari jumlah 5 siswa, 
4 siswa (16%) tergolong sedang, 15 siswa (60%) tergolong tinggi, dan 6 siswa 
(24%) tergolong sangat tinggi. Dengan demikian terjadi peningkatan aktivitas 
belajar siswa dengan menggunakan metode course review horay pada mata 
pelajaran IPA kelas V SD TPI Medan T.A 2014/2015.


