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IKHTISAR 

 

ITA NOVITASARI :  “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN IPS EKONOMI MELALUI 

METODE COURSE REVIEW HORAY (PTK di SMP 

Negeri 9 Kotamadya Cirebon)” 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, guru harus pandai dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, asik, dan menarik.Guru juga harus 

mampu meningkatkan minat belajar siswa agar hasil belajar siswapun ikut 

meningkat.Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah penggunaan 

metode pembelajaran dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dikelas.Kreatifitas 

guru dalam penggunaan metode pembelajaran bisa menentukan keberhasilan belajar. 

Tidak hanya guru yang melakukan transfer ilmu pengetahuan pada siswa tapi siswa 

juga harus aktif. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diterima benar-benar 

memberikan makna yang mendalam.Oleh karena itu penulis ingin meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan Metode Course Review Horay. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh data mengenai penerapan 

metode Course Review Horay dalam pembelajaran IPS Ekonomi (2) untuk 

mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode Course Review Horay dalam 

pembelajaran IPS Ekonomi (3) untuk mengkaji apakah penerapan metode Course 

Review Horay dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

Ekonomi. 

Pembelajaran berbasis Course Review Horay adalah metode mengajar yang 

erat hubungannya dengan teka-teki dalam menyelesaikan soal dalam kotak.Dalam 

proses belajar mengajar, pengetahuan dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Siswa harus dibiasakan berlatih 

dalam belajar, dapat menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut 

dengan ide-ide. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengguanakan teknik observasi, 

wawancara, angket dan tes.Subyek penelitian adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 9 

Kotamadya Cirebon yang berjumlah 40 orang.Adapun dalam menganalisa datanya 

dengan menggunakan statistic deskriptif. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah aktivitas guru dilihat dari rata-rata 

aktivitas guru dari siklus I 3,08, siklus II 3,50, siklus III 3,77. Rekapitulasi hasil 

perhitungan rata-rata skor angket tentang peningkatan hasil belajardapat dijelaskan 

bahwa siswa yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 72% (sebagian 

seluruhnya), sedangkan siswa yang menjawab tidak setuju sebanyak 13% (sebagian 

kecil), dan sebanyak 15%  siswa  menjawab sangat tidak setuju. Hasil belajar yang 

ditunjukkan pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 24 orang sehingga ketuntasan 

belajar siswa 60%, nilai rata-rata kelas adalah 75,25. Pada siklus II jumlah siswa yang 

tuntas 30 orang sehingga ketuntasan belajar siswa 75%, rata-rata nilai kelas adalah 

84,12. Pada siklus III jumlah siswa yang tuntas 40 sehingga ketuntasan belajar siswa 

100%, nilai rata-rata kelas adalah 92,87. Dengan demikian metode Course Review 

Horay dapat meningkatkan hasil belajar IPS Ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk membebaskan manusia dari 

kebodohan dan kemiskinan, pemerintah terus berupaya untuk penyempurnaan 

kurikulum, penyediaan fasilitas, pemantapan proses belajar mengajar dan lain 

sebagainya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional ditentukan oleh guru itu sendiri, karena gurulah yang 

berperan penting dalam proses belajar mengajar oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri dan disiplin. Dan tidak kalah pentingnya adalah guru dituntut 

untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi teladan bagi siswa, 

maupun menciptakan situasi yang dapat menunjang perkembangan belajar, 

termasuk motivasi siswa untuk belajar. 

Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pengelolaan berbagai sumber daya lainnya.Peranan sumber daya 

manusia yang berkualitas sangat penting dalam upaya untuk mengarahkan dan 

merumuskan kebijakan yang stabil.Sumber daya manusia yang merupakan aset 

yang paling berharga dan memegang peranan penting bagi kesinambungan dan 

kelangsungan pembangunan.Dengan demikian, sumber daya manusia setiap 

waktu harus dikembangkan, dikelola dan direncanakan semaksimal mungkin. 

Guna mewujudkan tujuan di masa akan datang sesuai dengan visi dan misi yang 

diinginkan. 
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Berdasarkan upaya yang telah dilaksanakan pemerintah sebagai pihak 

yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan 

untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan.Salah satunya adalah melalui 

penyempurnaan kurikulum, peningkatan profesionalisme guru dalam menemukan 

peserta didik. 

Berbagai upaya yang dilakukan guru di sekolah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Salah satunya adalah 

guru harus terampil menggunakan pendekatan pembelajaran pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung sehingga mudah dalam memahami materi-materi 

pelajaran yang sedang dipelajari dan dapat diaplikasikan dalam berbagai problem. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:43) bahwa kegiatan belajar 

mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja di ciptakan. Gurulah yang 

menciptakannnya guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak 

didik yang belajar. 

Guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai strategi yang di 

dalamnya terdapat pendekatan, model, dan teknik secara spesifik. Dapat dikatakan 

bahwa sebenarnya aspek yang juga paling penting dalam keberhasilan 

pembelajaran adalah penguasaan metode pembelajaran. Guru perlu memilih 

metode pembelajaran yang cocok untuk strategi pembelajaran yang diterapkan 

menurut caranya sendiri. Pemilihan strategi pembelajaran dalam rangka 

membelajarkan siswa harus dibangun atas dasar asumsi bahwa tidak ada satu pun 

metode atau apapun namanya yang dapat digunakan dengan baik untuk semua 

bahan kajian. Salah satu metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

yaitu Course Review Horay dimana metode pembelajaran yang menekankan 
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balajar dalam berkelompok heterogen saling membantu satu sama lain, 

bekerjasama menyelesaikan masalah, dan menyatukan pendapat untuk 

memperoleh keberhasilan yang optimal baik kelompok maupun individual. 

Menurut Suyatno (2009:71) Course Review Horay 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. 

Penyebab rendahnya hasil belajar tersebut berdasarkan pengamatan adalah 

sikap kurang antusias siswa selama mengikuti proses pembelajaran IPS Ekonomi, 

rendahnya respon umpan balik dari siswa terhadap pertanyaan guru, kurangnya 

konsentrasi perhatian siswa pada materi pembelajaran dan akhirnya ditunjukkan 

pada rendahnya nilai yang dicapai siswa. Disisi lain adanya banyak fakta bahwa 

guru menguasai materi dengan baik tetapi tidak dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan baik. Metode pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh 

guru adalah metode ceramah sehingga siswa merasa jenuh.Dampak dari 

kejenuhan siswa hasil belajar siswa rendah.Peran siswa lebih banyak 

mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. Pada suatu saat siswa 

diminta menjawab pertanyaan yang disampaikan guru kepada mereka, namun 

siswa tidak dapat diberi kesempatan mengambil inisiatif untuk berinteraksi baik 

dengan guru maupun dengan siswa yang lain. Oleh karena itu penulis ingin 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode Course Review 

Horay. 

Berdasarkan fakta tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kualitas 

proses pembelajaran  dan peningkatan pemahaman siswa untuk pencapaian 

http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/metode-course-review-horay.html
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prestasi pada mata pelajaran IPS Ekonomi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh 

antara lain memperbaiki kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung 

dengan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih interaktif artinya ada 

komunikasi tiga arah antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Tidak hanya guru 

yang melakukan transfer ilmu pengetahuan pada siswa tapi siswa juga harus aktif. 

Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diterima benar-benar memberikan 

makna yang mendalam.Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPS Ekonomi perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman 

konsep-konsep IPS Ekonomi.Salah satunya dengan menerapkan metode 

pembelajaran Course Review Horay. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas 

mengenai UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN IPS EKONOMI MELALUI METODE COURSE 

REVIEW HORAY (PTK di SMP Negeri 9 Kotamadya Cirebon). 

B. Rumusan Masalah 

1. Indentifikasi  Masalah 

a. Wilayah Kajian 

Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi belajar 

mengajar. 

b. Pendekatan penilitian. 

Pendekatan penilitian yang digunakan dalam penilitian ini yakni 

pendekatan pustaka dan Action Research. 
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c. Jenis masalah 

Jenis masalah yang timbul dalam penilitian ini adalah kurangnya 

kreativitas guru dalam menyampaikan materi sehingga berkuranngnya 

minat siswa dalam belajar IPS Ekonomi serta hasil belajar siswa 

dibawah kriteria ketuntasan minimum. 

2. Pembatasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penilitian ini terfokus, maka masalah dalam 

penilitian ini dibatasi pada : 

a. Penerapan metode pembelajaran yaitu metode Course Review Horay 

adalah suatu metode pembelajaran aktif dengan pengujian pemahaman 

menggunakan soal, jawaban soal tersebut dituliskan pada kertas 

selembar yang telah dilengkapi oleh nomor, nomor tersebut berupa 

nomor soal yang telah ditentukan oleh guru. 

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi, dilihat dari hasil 

tes. 

c. Penelitian dilakukan dalam pelajaran IPS Ekonomi kelas VII. 

3. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana penerapan metode Course Review Horay dalam 

pembelajaran IPS Ekonomi? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode Course Review 

Horay dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa terhadap penerapan metode 

Course Review Horay? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang: 

1. Untuk memperoleh data mengenai penerapan metode Course Review 

Horay dalam pembelajaran IPS Ekonomi 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode Course 

Review Horay dalam pembelajaran IPS Ekonomi. 

3. Untuk mengkaji apakah penerapan metode Course Review Horay 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

Ekonomi. 

D. Kerangka Pemikiran 

Salah satu indikator keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah hasil 

belajar, dimana hasil belajar yang akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidakanya 

seorang guru dalam menyampaikan materi, sedangkan keberhasilan seorang siswa 

dalam proses pembelajaran tergantung beberapa aspek seperti media dan cara 

belajar yang digunakan oleh guru. Guru yang kreatif sudah pasti akan memotivasi 

siswanya agar tertarik dengan pelajaran yang diajarkan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut agar dapat menggunakan alat-alat yang disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurang dapat menggunakan 

alat yang murah dan efisien yang meskipun murah dan bersahaja tetapi merupakan 

keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Disamping 

mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 
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mengembangkan ketrampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakannyaapabila media belum tersedia. Untuk itu guru harus memiliki 

pengatuhan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran (Hamalik 

1994:6). 

Salah satu bentuk kreativitas seorang guru tergambar dalam cara 

penyampaian yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan materi agar siswa 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Pelajaran IPS akan dianggap menarik 

jika seorang guru dapat menciptakan suatu cara baru dalam proses belajar agar 

lebih bervariasi dan menarik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan 

metode Course Review Horay dalam pembelajarannya, dimana cara ini adalah 

cara yang kreatif dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Melalui metode Course Review Horay diharapkan siswa dapat menggali 

dan menemukan konsep yang selama ini dianggap membosankan menjadi lebih 

menarik dalam pelajaran IPS Ekonomi. Sehingga siswa merasa senang dan materi 

yang dipelajari melekat dalam benaknya karena didapatkan melalui 

pengalamannya sendiri, dan hasil pelajaran IPS Ekonomi siswa akan lebih baik 

dari sebelumnya. 

Penerapan metode Course Review Horay akan memperlancar tercapainya 

tujuan pengajaran. Guru di usahakan untuk menggunakan metode pembelajaran 

sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti proses belajar dan juga akan 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Dengan bangkitnya motivasi belajar siswa 

dampaknya hasil belajar siswapun akan ikut bangkit. 

Hal ini dapat dilihat pada bagan atau skema penelitian peningkatan hasil 

belajar siswa melalui penerapan metode Course Review Horay sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Bagan atau Skema Penelitian 

 

 

 

 

Dengan menerapkan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

akan membantu guru dalam proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menyerap materi pelajaran serta membangkitkan motivasi belajar, maka akan 

tercapai hasil belajar yang tinggi pula di atas kriteria ketuntasan minimum. 

E. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu yang dibuat untuk 

melakukan pengecekan menurut Anas Sudjono (1992:219). Adanya peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi melalui penerapan metode 

Course Review Horay. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika 

pembahasan dalam beberapa bab. Dari beberapa bab di rinci menjadi beberapa 

sub pokok bahasan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, 

langka-langkah penelitian, dan sitematika penulisan. 

BAB II : Landasan teoritik tentang hasil belajar dan metode Course 

Review Horay. Menguraikan teori-teori yang terkait dan 

Guru 

Penerapan Metode Course 

Review Horay dalam Proses 

Belajar Mengajar. 
Hasil  

Belajar 

Siswa 



9 
 

temuan-temuan penelitian yang relevan yang memberi arah 

ke pelaksanaan PTK dan usaha peneliti membangun 

argumen teorotik bahwa dengan tindakan tertentu 

dimungkinkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan dan pembelajaran. 

BAB III : Memuat unsur: deskripsi lokasi, waktu, mata pelajaran, 

karakteristik siswa disekolah sebagai subjek penelitian. 

Kejelasan tiap siklus: rancangan, pelaksanaan, observasi, 

evaluasi, dan refleksi. Tindakan yang dilaksanakan bersifat 

rasional dan feasible serta collaborative. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Menyajikan uraian 

masing-masing siklus dengan data lengkap, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan pengamatan, dan refleksi yang 

berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan 

yang terjadi. Hasil perubahan pada diri siswa, lingkungan, 

guru sendiri, motivasi dan aktivitas belajar, situasi kelas, 

hasil belajar. Gunakan grafik/tabel secara optimal, 

kemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan 

yang terjadi disertai pembahasan. 

BAB V : Penutup, kesimpulan, saran-saran 
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