
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data

1. NAMA SEKOLAH : SDN 1 SURABAYA 

2. NPSN (Nomor Pokok Sekolan Nasional): 10807534

3. NOMOR STATISTIK SEKOLAH : 1011126001010 

4. PROPINSI : LAMPUNG 

5. OTONOMI DAERAH : BANDAR LAMPUNG 

6. KECAMATAN : KEDATON 

7. DESA/KELURAHAN : SURABAYA 

8. JALAN : DANAU TOWUTI 

9. KODE POS : 35148 

10. TELEPON : (0721) 7408030 

B. Data Hasil Uji Coba Instrumen

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Surabaya Bandar Lampung.Penelitian 

ini dilakukan di kelas V yaitu kelas V A sebagai kelas eksperimen dan V B 

sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar peserta didik diperoleh dengan 

melakukan uji coba tes pemahaman konsep materi Puasa Ramadhan terdiri 

dari 20 butir soal pada populasi di luar sampel penelitian.  
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1. Analisis Hasil Uji Coba Tes Hasil Belajar 

1) Uji Validitas 

Tes yang peneliti gunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan 

kontrol sebelum diujicoba diluar populasi. Upaya untuk mendapatkan data 

yang akurat maka tes yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 

kriteria yang baik. Berdasarkan hasil uji coba konsistensi internal dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh 16 soal yang 

konsisten (valid). Data hasil penelitian terhadap tes dapat dilihat pada 

lampiran (lampiran ). 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Butir Soal Tes 

No. Butir 

Soal 

r xy 

 

r tabel Kriteria 

1 0,399 0,396 Valid 

2 0,399 0,396 Valid 

3 0,358 0,396 Tidak  Valid 

4 0,538 0,396 Valid 

5 0,468 0,396 Valid 

6 0,429 0,396 Valid 

7 0,429 0,396 Valid 
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8 0,491 0,396 Valid 

9 0,378 0,396 Tidak  Valid 

10 0,353 0,396 Tidak  Valid 

11 0,545 0,396 Valid 

12 0,239 0,396 Tidak  Valid 

13 0,676 0,396 Valid 

14 0,454 0,396 Valid 

15 0,482 0,396 Valid 

16 0,514 0,396 Valid 

17 0,514 0,396 Valid 

18 0,482 0,396 Valid 

19 0,547 0,396 Valid 

20 0,419 0,396 Valid 

 

2) Uji Reliabilitas 

Setelah butir soal dilakukan uji validitas, uji tingkat kesukaran dan 

daya beda selanjutnya butir soal diujikan realibilitasnya. Tujuan dari 
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pengujian realibilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari instrumen 

sebagai alat ukur, sehingga instrumen dapat dipercaya.  

Berdasarkan hasil uji realibilitas dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach didapat nilai           . Tes dikatakan baik jika 

memiliki reliabilitas lebih dari 0.70, karena                 maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen soal realibel.Dengan demikian tes 

tersebut memenuhi kriteria tes yang layak digunakan untuk mengambil 

data. 

3) Berikut ini adalah hasil kesimpulan tes instrumen hasil belajar 

Tabel 4.2 

Kesimpulan Tes Instrumen 

No butir 

soal 

Uji  Validitas Uji Realibilitas Kesimpulan 

1 Valid  

 

 

 

 

 

 

Digunakan 

2 Valid Digunakan 

3 Tidak  Valid Tidak Digunakan 

4 Valid Digunakan 

5 Valid Digunakan 

6 Valid Digunakan 

7 Valid Digunakan 
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8 Valid  

 

RELIABEL 

Digunakan 

9 Tidak  Valid Tidak Digunakan 

10 Tidak  Valid Tidak Digunakan 

11 Valid Digunakan 

12 Tidak  Valid Tidak Digunakan 

13 Valid Digunakan 

14 Valid Digunakan 

15 Valid Digunakan 

16 Valid Digunakan 

17 Valid Digunakan 

18 Valid Digunakan 

19 Valid Digunakan 

20 Valid Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh 16 butir soal pilihan ganda yang valid, 

dimana 16 butir soal pilihan ganda tersebut semua memenuhi kriteria. 

Dengan demikian penulis dapat mengambil soal tes yang akan digunakan 

untuk uji akhir (uji hipotesis) sebanyak 16 butir soal pilihan ganda yang 
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diambil dari 20 butir soal tersebut. Jadi soal yang dapat digunakan pada 

penulisan ini yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 11,13,14,15,16,17,18,19 

dan 20. 

2. Analisis Hasil Uji Coba Angket Aktivitas Belajar 

1) Uji Validitas 

Angket yang diuji cobakan terdiri dari 25 butir angket. 

Berdasarkan hasil uji konsistensi internal dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment diperoleh 20 angket yang konsisten (valid). Hasil 

analisis validasi butir soal angket aktivitas belajar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Validitas Angket Aktivitas Belajar 

No. Butir 

Angket 

rxy rtabel Keterangan Keputusan 

1 0,751 0,423 Valid Dipakai 

2 0,707 0,423 Valid Dipakai 

3 0,616 0,423 Valid Dipakai 

4 0,538 0,423 Valid Dipakai 

5 0,538 0,423 Valid Dipakai 

6 0,850 0,423 Valid Dipakai 

7 0,557 0,423 Valid Dipakai 

8 0,771 0,423 Valid Dipakai 

9 0,501 0,423 Valid Dipakai 
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10 0,298 0,423 Tidak Valid Dibuang 

11 0,671 0,423 Valid Dipakai 

12 0,792 0,423 Valid Dipakai 

13 0,388 0,423 Tidak Valid Dibuang 

14 0,611 0,423 Valid Dipakai 

15 0,411 0,423 Tidak Valid Dibuang 

16 0,905 0,423 Valid Dipakai 

17 0,300 0,423 Tidak Valid Dibuang 

18 0,166 0,423 Tidak Valid Dibuang 

19 0,772 0,423 Valid Dipakai 

20 0,431 0,423 Valid Dipakai 

21 0,751 0,423 Valid Dipakai 

22 0,707 0,423 Valid Dipakai 

23 0,616 0,423 Valid Dipakai 

24 0,655 0,423 Valid Dipakai 

25 0,538 0,423 Valid Dipakai 

Sumber:Pengolahan data 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa ke 20 butir 

pernyataan uji coba angket aktivitas belajar peserta didik memiliki 

validitas yang lebih dari rtabel, yaitu rxy  0,423. Berdasarkan kriteria butir 

pernyataan yang digunakan untuk mengambil data, dapat dikatakan bahwa 

20 butir pernyataan uji coba angket memenuhi kriteria sebagai butir 



86 
 

 
 

pernyataan yang layak digunakan untuk pengambilan data dan dapat 

digunakan untuk mengukur minat belajar matematika dari masing-masing 

peserta didik. 

2) Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas 25 butir pernyataan angket 

minat belajar matematika diperoleh nilai r11 = 0,923. Nilai r11 tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan nilai 0,70. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa r11  0,70 sehingga instrumen angket tersebut 

dikatakan reliabel dan memiliki keajegan atau konsisten dalam mengukur 

sampel penelitian.  

3) Hasil Kesimpulan Uji Coba Angket Motivasi Belajar  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas 25 butir 

angket diperoleh bahwa 20 butir angket valid dan reliabel, sehingga angket 

tersebut sudah layak diuji cobakan kedalam kelas eksperimen dan kelas 

kontroluntuk pengambilan data aktivitas belajar pendidikan agama 

islam.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan 20 butir 

angket tersebut untuk memperoleh data aktivitas belajar Pendidikan 

Agama Islam karena 20 butir angket tersebut mencakup semua indikator 

aktivitas belajar. 
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C. Hasil Uji Prasyarat Untuk Pengujian Hipotesis 

1. Data Hasil Belajar (Pretes)  

Data dari tes hasil belajar peserta didik pada materi puasa ramadhan baik 

dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol, diperoleh nilai tertinggi 

(Xmax) nilai terendah (Xmin) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dan 

dicari ukuran tendensi sentral meliputi rataan ( ̅) yang dapat dirangkum pada 

tebel berikut : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Amatan Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

metode pembelajaran 

course review horay 

 

62,5 

 

18,8 

 

45,1 

 

50 

 

50 

Konvensional 56,3 18,8 42 43,8 43,8 

Sumber: Pengolahan Data  

 

      Berdasarkan data di atas diperoleh nilai tertinggi pada kelas 

eksperimen 62,5 dan kelas kontrol 56,3 dan nilai terendah pada kelas 

eksperimen adalah 12,5 dan 18,8  untuk kelas kontrol, pada amatan pretes 

nilai kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Selanjutnya 

peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 

peserta didik yang mendapatkan model pembelajarancourse review horay 

(CRH) dengan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional, maka peneliti melakukan uji hipotesis sebagai berikut. 

a) Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Tes Awal (Pretes)  
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      Uji normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap 

hasil tes pemahaman konsep peserta didik dilakukan pada masing-masing 

kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2). 

Rangkuman hasil uji normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.5 

Rangkuman hasil uji normalitas pretes data peserta didik 

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen (A1) 0,109 0,152 H0 diterima 

2 Kontrol (A2) 0,138 0,142 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data 

      Hasil uji normalitas pada pretes yang terangkum dalam tabel di atas, 

tampak bahwa taraf signifikan 5% dari Lobservasi untuk kelas eksperimen 

0,109 kurang dari L0.05;n yaitu 0,152 sehingga hiposesis nol diterima jadi 

data pada kelas eksperimen normal dan untuk kelas kontrol, dengan taraf 

signifikan 5% nilai Lobservasi 0,138 kurang dari L0.05;n yaitu 0,142  sehingga 

hipotesis nol dietrima. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas data 

pretesnya berdistribusi normal. 

b) Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Tes Awal (Pretes)  

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sempel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu pemahaman konsep matematis. Uji homogenitas data 

penelitian ini menggunakan metode Bartlett. Hasil pengujian uji 
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homogenitas dengan taraf signifikan (α) 5% diperoleh dari   tabel = 3,841, 

  hitung2,716 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut   hitung ≤   tabel. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak tolak H0. Artinya bahwa sampel 

berasal dari populasi yang sama (homogen). 

2. Data Hasil Belajar (postes)  

      Data hasil belajar peserta didik pada materi puasa ramadhan baik dari 

kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi (Xmax) 

nilai terendah (Xmin) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dan dicari 

ukuran tendensi sentral meliputi rataan ( ̅) yang dapat dirangkum pada tebel 

berikut : 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Amatan Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

metode pembelajaran 

course review horay 

 

93,8 

 

50 

 

65,2 

 

62,5 

 

62,5 

Konvensional 87,5 43,8 66,5 68,8 68,8 

Sumber: pengolahan data  

 

      Berdasarkan data diatas diperoleh nilai tertinggi pada kelas eksperimen 

93,8 dan kelas kontrol 87,5 dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 



90 
 

 
 

50 dan 43,8 untuk kelas kontrol pada amatan postes nilai kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol. Selanjutnya peneliti melakukan uji 

hipotesisi untuk mengetahui uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh hasil 

belajar peserta didik yang mendapatkan model pembelajarancourse review 

horay dengan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 

maka peneliti melakukan uji hipotesis sebagai berikut. 

a) Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Tes Akhir (Postes)  

      Uji normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap 

hasil tes pemehaman konsep peserta didik dilakukan pada masing-masing 

kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2). 

Rangkuman hasil uji normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.7 

Rangkuman hasil uji normalitas pretes data peserta didik 

 

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen(A1) 0.136 0.152 H0 diterima 

2 Kontrol(A2) 0.103 0.142 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

      Hasil uji normalitas pada pretes yang terangkum dalam tabel di atas, 

tampak bahwa taraf signifikan 5% dari Lobservasi untuk kelas eksperimen 

0.136 kurang dari L0.05;n yaitu 0.152 sehingga hiposesis nol diterima jadi 

data pada kelas eksperimen normal dan untuk kelas kontrol, dengan taraf 



91 
 

 
 

signifikan 5% nilai Lobservasi 0.103 kurang dari L0.05;n yaitu 0.142 sehingga 

hipotesis nol dietrima. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas data 

postesnya berdistribusi normal. 

b) Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Tes Akhir (Postes) 

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sempel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikan yaitu pemahaman konsep matematis. Uji homogenitas data 

penelitian ini menggunakan metode Bartlett.. Hasil pengujian uji 

homogenitas dengan taraf signifikan (α) 5% diperoleh dari   tabel = 3,841, 

  hitung0,318 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut   hitung ≤   tabel. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak tolak H0. Artinya bahwa sampel 

berasal dari populasi yang sama (homogen).  

D. Hasil Uji Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

      Kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi (Xmax), nilai terendah (Xmin) pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dan dicari ukuran tendensi sentral 

meliputi rataan ( ̅), median (Me), modus (Mo) yang dapat dirangkum pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Data Amatan N-gain 

Perbedaan Hasil Belajar  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

metode pembelajaran course 

review horay 

 

0,853 

 

0,454 

 

0,599 

 

0,6 

 

0,625 

Konvensional 0,714 0,301 0,453 0,445 0.5 
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      Berdasarkan data di atas pada kelas eksperimen diperoleh (Xmax) N-gain 

hasil belajar 0,853 dan kelas control 0,714 dan (Xmin) N-gain hasil belajar 

pada kelas eksperimen adalah 0,454 dan 0,301 untuk kelas kontrol. Pada 

amatan N-gain hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas 

kontrol. Selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik yang mendapatkan metode pembelajaran course review 

horay (CRH) dengan peserta didik yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional, maka peneliti melakukan uji hipotesis sebagai berikut. 

a)  Data Normalitas N-gain Hasil Belajar 

      Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang 

pertama dalam menentukan uji hipotesis yang akan dilakukan. Uji 

normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap data hasil 

belajar peserta didik dilakukan dengan masing-masing kelompok data 

yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2).Rangkuman hasil uji 

normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Rangkuman hasil uji normalitas N-gain data 

Hasil belajar 

 

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen(A1) 0,122 0,154 H0 diterima 

2 Kontrol(A2) 0,104 0,142 H0 diterima 

  Sumber: pengolahan data  
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      Hasil uji normalitas N-gain data hasil belajar yang terangkum dalam 

tabel di atas, tampak bahwa taraf signifikan 5% nilai Lobservasi untuk kelas 

eksperimen 0,122 kurang dari L0.05;n yaitu 0,152 sehingga hipotesis nol 

diterima jadi data hasil belajar pada kelas eksperimen normal dan untuk 

kelas kontrol, dengan taraf signifikan 5% nilai Lobservasi 0,104 kurang dari 

L0.05;n yaitu 0,142 sehingga hipotesis nol diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas data N-gain hasil belajar berdistribusi normal. 

b)  Data Homogenitas N-gain Hasil Belajar 

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

varians populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai 

prasyarat yang kedua dalam menentukan uji hipotesis yang akan 

digunakan. Uji homogenitas varians data penelitian ini menggunakan uji 

Bartlett. Hasil pengujian uji homogenitas dengan taraf signifikan (α) = 5% 

diperoleh X
2

tabel = 3,841 dan hasil perhitungan diperoleh X
2

observasi = 1,761 

      Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa harga 

statistic uji tidak melebih harga kritiknya. Populasi tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima atau sampel berasal dari populasi yang 

sama, perhitungan selengkapnya dapat dilihat  

c) Uji-t N-gain Hasil Belajar  

      Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t menguji ada atau 

tidaknya peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil uji-t kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ttabel = 1,997, thitung = 6,155. Kriteria uji jika 

terima H0 jika thitung ≤ ttabel dapat dilihat di (lampiran 38). Jadi H0 pada tes 
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ditolak karena pada tes N-gain terdapat peningkatan hasil belajar peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

1. Hasil Angket Awal Aktivitas Belajar 

Data aktivitas belajar pendidikan agama islam peserta didik pada materi 

puasa ramadhan baik dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol, 

diperoleh nilai tertinggi (Xmax) nilai terendah (Xmin) pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dan dicari ukuran tendensi sentral meliputi rataan ( ̅) 

yang dapat dirangkum pada tebel berikut : 

Tabel 4.10 

Deskripsi Data Amatan Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

metode pembelajaran 

course review horay 

 

75 

 

45 

 

62,54 

 

63,75 

 

71,25 

Konvensional 68,75 45 56,71 57,5 63,75 

Sumber: pengolahan data  

 

      Berdasarkan data di atas diperoleh nilai tertinggi pada kelas eksperimen 

75 dan kelas kontrol 68,75 dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 

45 dan 45 untuk kelas kontrol, pada amatan angket awal nilai kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar peserta 

didik yang mendapatkan model pembelajaran CRH dengan peserta didik yang 
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mendapatkan pembelajaran konvensional, maka peneliti melakukan uji 

hipotesis sebagai berikut. 

a) Hasil Uji Normalitas tes awal (pretes) angket aktivitas belajar peserta 

didik  

      Uji normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap 

hasil tes angket aktivitas belajar peserta didik dilakukan pada masing-

masing kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2). 

Rangkuman hasil uji normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel 

berikut: (Hasil uji normalitas data aktivitas belajar). 

Tabel 4.11 

Rangkuman hasil uji normalitas pretes data peserta didik 

 

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen (A1) 0,087 0,152 H0 diterima 

2 Kontrol (A2) 0,097 0,142 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

 

      Hasil uji normalitas pada pretes yang terangkum dalam tabel di atas, 

tampak bahwa taraf signifikan 5% dari Lobservasi untuk kelas eksperimen 

0,087 kurang dari L0.05;n yaitu 0,152 sehingga hipotesis nol diterima jadi 

data pada kelas eksperimen normal dan untuk kelas kontrol, dengan taraf 

signifikan 5% nilai Lobservasi 0,097 kurang dari L0.05;n yaitu 0,142  sehingga 

hipotesis nol dietrima. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas data 

pretesnya berdistribusi normal. 
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b) Hasil Uji Homogenitas Tes Awal (Pretes) Angket Aktivitas Belajar 

Peserta Didik 

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sempel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu motivasi belajar matematika. Uji homogenitas 

varians data penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Hasil pengujian uji 

homogenitas dengan taraf signifikan (α) 5% diperoleh dari X
2

tabel = 3,841, 

X
2

hitung3,480 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut X
2

hitung ≤ X
2

tabel. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak tolak H0. Artinya bahwa sampel 

berasal dari populasi yang sama (homogen). 

2. Hasil Angket Akhir Aktivitas Belajar Peserta Didik  

      Data aktivitas belajar peserta didik pada materi puasa ramadhan baik dari 

kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol, diperoleh nilai tertinggi (Xmax) 

nilai terendah (Xmin) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dan dicari 

ukuran tendensi sentral meliputi rataan ( ̅) yang dapat dirangkum pada tebel 

berikut : 

Tabel 4.12 

Deskripsi Data Amatan Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

metode pembelajaran 

course review horay 

 

96,25 

 

53,75 

 

79,35 

 

82,5 

 

75 

Konvensional 85 50 72,28 76,25 77,5 

Sumber: pengolahan data  
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      Berdasarkan data di atas diperoleh nilai tertinggi pada kelas eksperimen 

96,25 dan kelas kontrol 85 dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 

53,75 dan 50 untuk kelas kontrol, pada amatan angket akhir nilai kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar PAI 

peserta didik yang mendapatkan metode pembelajaran course review horay 

(CRH) peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional, maka 

peneliti melakukan uji hipotesis sebagai berikut. 

a) Hasil Uji Normalitas Tes Akhir (Postes) Angket Aktivitas Belajar 

PAI 

      Uji normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap 

hasil angket motivasi belajar peserta didik dilakukan pada masing-masing 

kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2). 

Rangkuman hasil uji normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel 

berikut:  

Hasil uji normalitas data motivasi belajar matematika.  

Tabel 4.13 

Rangkuman hasil uji normalitas postes data peserta didik 

 

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen(A1) 0,066 0,152 H0 diterima 

2 Kontrol(A2) 0,128 0,142 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  
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      Hasil uji normalitas pada postes yang terangkum dalam tabel di atas, 

tampak bahwa taraf signifikan 5% dari Lobservasi untuk kelas eksperimen 

0,066 kurang dari L0.05;n yaitu 0,152 sehingga hiposesis nol diterima jadi 

data pada kelas eksperimen normal dan untuk kelas kontrol, dengan taraf 

signifikan 5% nilai Lobservasi 0,128 kurang dari L0.05;n yaitu 0.142 sehingga 

hipotesis nol dietrima. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas data 

postesnya berdistribusi normal. 

b) Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir (Postes) Angket Aktivitas Belajar 

PAI 

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sempel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu aktivitas belajar PAI. Uji homogenitas varians data 

penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Hasil pengujian uji homogenitas 

dengan taraf signifikan (α) 5% diperoleh dari X
2

tabel = 3,841, X
2

hitung0,027 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut X
2

hitung ≤ X
2

tabel. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak tolak H0. Artinya bahwa sampel berasal dari 

populasi yang sama (homogen). 

3. Hasil Uji Peningkatan Aktivitas Belajar PAI  Peserta Didik 

      Kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi (Xmax), nilai terendah (Xmin) pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dan dicari ukuran tendensi sentral 

meliputi rataan ( ̅), median (Me), modus (Mo) yang dapat dirangkum pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Deskripsi Data Amatan N-gain 

Perbedaan Hasil Belajar 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran (Xmax) (Xmin) Ukuran Tendensi Sentral 

 ̅ Me Mo 

Metode pembelajaran course 

review horay 

 

0,85 

 

0,139 

 

0,485 

 

0,483 

 

0,412 

Konvensional 0,571 0,090 0,375 0,438 0,552 

Sumber: pengolahan data  

      Berdasarkan data di atas pada kelas eksperimen diperoleh (Xmax) N-gain 

aktivitas belajar PAI 0,85 dan kelas kontrol 0,571 dan (Xmin) N-gain aktivitas 

belajar PAI pada kelas eksperimen adalah 0,139dan 0,090 untuk kelas 

kontrol. Pada amatan N-gain aktivitas belajar PAI kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol. Selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis 

untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar matematika peserta didik yang 

mendapatkan metode pembelajaran course review horay (CRH)dengan 

peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional, maka peneliti 

melakukan uji hipotesis sebagai berikut. 

a) Normalitas N-gain Angket Aktivitas Belajar PAI 

      Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang 

pertama dalam menentukan uji hipotesis yang akan dilakukan. Uji 

normalitas data dengan menggunakan metode Liliefors terhadap hasil 

angket aktivitas belajar PAI peserta didik dilakukan dengan masing-

masing kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1), kelas kontrol (A2). 
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Perhitungan uji normalitas aktivitas belajar PAI peserta didik pada 

masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat pada Rangkuman hasil 

uji normalitas kelas data tersebut disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Rangkuman hasil uji normalitas N-gain  

No Kelas Lobservasi L0.05;n Keputusan 

uji 

1 Eksprimen(A1) 0,148 0,152 H0 diterima 

2 Kontrol(A2) 0,141 0,142 H0 diterima 

Sumber: pengolahan data  

      Hasil uji normalitas N-gain data aktivitas belajar PAI yang terangkum 

dalam tabel di atas, tampak bahwa taraf signifikan 5% nilai Lobservasi 

untuk kelas eksperimen 0,148 kurang dari L0.05;n yaitu 0,152 sehingga 

hipotesis nol diterima jadi data aktivitas belajar PAI pada kelas 

eksperimen normal dan untuk kelas kontrol, dengan taraf signifikan 5% 

nilai Lobservasi 0,141 kurang dari L0.05;n yaitu 0,142 sehingga hipotesis nol 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas data N-gain aktivitas 

belajar PAI berdistribusi normal. 

b) Homogenitas N-gain Aktivitas Belajar PAI 

      Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

varians populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai 

prasyarat yang kedua dalam menentukan uji hipotesis yang akan 

digunakan. Uji homogenitas varians data penelitian ini menggunakan uji 

Bartlett. Hasil pengujian uji homogenitas dengan taraf signifikan (α) = 5% 
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diperoleh X
2

tabel = 3.841 dan hasil perhitungan diperoleh X
2

observasi = 

0,706. 

      Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa harga 

statistik uji tidak melebih harga kritiknya. Populasi tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 diterima tau sampel berasal dari populasi yang 

sama, perhitungan selengkapnya dapat dilihat  

c) Hasil uji-t N-gain Aktivitas Belajar PAI 

      Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t menguji ada atau 

tidaknya peningkatan aktivitas belajar PAI peserta didik. Hasil uji-t kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ttabel = 1,997, thitung = 2,697. Kriteria uji jika 

terima H0 jika thitung ≤ ttabel dapat dilihat di (lampiran 51). Jadi H0 pada tes 

ditolak karena pada tes N-gain terdapat peningkatan aktivitas belajar PAI 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas control. 

 

E. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

      Setelah terpenuhinya uji prasyarat analisis variansi yang terdiri dari uji 

normalitas populasi dan homogenitas varians, maka uji hipotesis dengan 

menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dapat dilakukan. 

Hasil perhitungan anava dua jalan sel tak sama disajikan pada tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.16 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK dK RK Fobs Fα 

Model 

Pembelajaran(A) 3.447 1 3.447 13.750 3.996 

Motivasi Belajar(B) 2.797 2 1.399 5.580 3.145 

Interaksi (AB) 0.016 2 0.008 0.031 3.145 

Galat 15.542 62 0.251 -   - 

Total 21.802 68 -   - -  

Sumber: pengolahan data  

Berdasarkan tabel 4.16, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Karena Fobs = 13.750> Ftabel , berarti H0A ditolak. Hal ini berarti bahwa 

terdapat pengaruh peningkatan hasil belajarpeserta didik yang 

diberiMetode pembelajaran course review horay dibandingkan dengan 

peserta didik yang diberi model pembelajaran konvensional  

2. Karena Fobs = 5.580> Ftabel , berarti H0B ditolak. Hal ini berarti bahwa 

terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar antara pesrta didik yang 

memiliki aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar sedang, dan aktivitas 

belajar rendah. 

3. Karena Fobs = 0.031< Ftabel , berarti H0AB diterima. Hal ini berarti bahwa 

tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar 

siswa terhadap hasil belajar. 

      Setelah dalam keputusan uji ANAVA, dari hasil uji anava diperoleh 

rataan tiap sel dan rataan marginal. Data tersebut digunakan dalam 
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perhitungan komparasi ganda untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik kelompok tinggi, kelompok sedang 

dan kelompok rendah.berdasarkan perhitungan tersebut didapat F1-2 = 0.354, 

F2-3 = 0.379, F1-3 = 0.845, perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran (), dengan membandingkan Fobservasi dengan daerah kritik tampak 

perbedaan yang signifikan. Ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara 

aktivitas belajar tinggi dan aktivitas belajar sedang terhadap peningkatan hasil 

belajar, dan terdapat pengaruh antara aktivitas belajar tinggi dan aktivitas 

belajar rendah terhadap peningkatan hasil belajar, serta terdapat pengaruh 

antara aktivitas belajar sedang dengan aktivitas belajar rendah terhadap hasil 

belajar . 

2. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis yaitu 1) Peserta didik yang 

memperoleh model pembelajarancourse review horay memiliki peningkatan 

hasil belajar lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran konvensional, 2) Terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar 

antara aktivitas belajar peserta didik kelompok tinggi, sedang, dan rendah, 3) 

Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar peserta 

didik terhadap hasil belajardan 4) aktivitas belajar peserta didik yang 

memperoleh model pembelajarancourse review horay lebih baik daripada 

peserta didik yang memperoleh model pembelajaran 

konvensional.Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data di atas, 

maka diperoleh pembahasan sebagai berikut : 
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1) Peserta didik yang memperoleh model pembelajaran  course review 

horay memiliki peningkatan hasil belajar lebih baik daripada peserta 

didik yang memperoleh metode pembelajaran konvensional 

 Penelitian ini mempunyai tiga variabel yang menjadi objek penelitian, 

yaitu variabel bebas berupamodel pembelajaran course review horay (X). 

Dan variabel terikat hasil belajar (Y1) serta aktivitas belajar belajar 

matematika (Y2). Pada penelitian ini penulis mengambil sampel kelas V Adan 

V B yang berjumlah 65 peserta didik. Penulis meneliti dengan sampel  dua 

kelas yaitu kelas VA (menggunakan Model pembelajaran course review 

horay), kelas VB (menggunakan Model konvensional oleh peneliti). Materi 

yang diajarkan pada penelitian ini adalah puasa dibulan ramadhan, kemudian 

untuk mengumpulkan data-data untuk pengujian hipotesis, penulis 

mengajarkan materi puasa di buan ramadhan dengan metode pembelajaran 

course review horay sebanyak  3 kali pertemuan. Pada pertemuan ke empat 

peneliti akan memberikan posttest kepada peserta didik. 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan pretes dan postes kepada peserta 

didik yang dilakukan di awal dan di akhir pertemuan. Pretes dan postes yang 

diberikan kepada peserta didik tidak hanya berupa soal tes pilihan ganda 

untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar peserta didik, 

melainkan angket untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar  peserta didik, 

baik peserta didik yang memilik aktivitas belajar tinggi, sedang maupun 

rendah setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan metode 
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pembelajaran course review horay. Soal  tes dan angket tersebut adalah 

instrument yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya.  

      Pertemuan pertama pada kelas eksperimen peneliti menjelaskan kepada 

peserta didik bahwa proses pembelajaran akan menggunakan metode 

pembelajaran course review horay (CRH)., Peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kelompok dengan beragam kemampuan, jenis kelamin, dan 

sukunya. Guru memberikan suatu pelajaran dan peserta didik di dalam 

kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompoknya bisa menguasai 

pelajaran tersebut. 

Pada setiap pertemuan peserta didik diberikan bahan ajar berupa Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), yang peneliti buat sebagai sarana 

berlangsungnya tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik untuk lebih mudah memahami materi pelajaran. 

      Kendala yang dihadapi pada saat pertemuan pertama adalah peserta didik 

belum terbiasa dengan cara belajar yang baru, sehingga peneliti memberikan 

perlakuan secara bertahap pada kelas eksperimen agar peserta didik terbiasa 

dengan metode pembelajaran course review horay. 

Kegaduhan yang terjadi di kelas pada saat metode pembelajaran course 

review horay diterapkan, mengakibatkan kelas kurang kondusif dalam 

kegiatan pembelajaran ini. Untuk meminimalisir kegaduhan yang terjadi 

dikelas, peneliti memberikan pengertian kepada peserta didik untuk tidak 

membuat gaduh di kelas dengan cara memberikan sedikit ketegasan kepada 

peserta didik, sehingga tercipta kelas yang kondusif.  
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      Pada pertemuan yang kedua, peneliti masih menggunakan metode 

pembelajarn course review horay masih memberikan bahan ajar berupa 

lembar kegiatan peserta didik (LKPD) sebagai bahan acuan peserta didik 

untuk diselesaikan oleh setiap kelompok.  

Pada pertemuan kedua ini, peserta didik pada kelas eksperimen sudah 

sedikit mulai terbiasa dengan metode pembelajaran course review horay, 

walaupun diantara mereka masih saja ada beberapa yang masih suka 

mengobrol atau mainan ketika guru sedang menjelaskan. 

      Pada pertemuan yang ketiga, masih menggunakan proses yang sama yaitu 

dengan metode pembelajaran course review horay. Peserta didik sudah mulai 

terbiasa dengan metode pembelajaran course review horay, dan mereka 

antusias mengikuti pembelajaran ini. 

Pada pertemuan keempat peneliti memberikan soal evaluasi 

pembelajaran, hasil pembelajaran pada pertemuan ini guna mengetahui 

peningkatan metode pembelajaran course review horay terhadap aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik.        

      Pada pertemuan pertama di kelas kontrol, peneliti menggunakan 

pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran konvensional adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Akibatnya, pengetahuan 

peserta didik terbatas dengan apa yang akan disampaikan oleh guru, sehingga 

peserta didik  mengalami kesulitan dalam mengembangkan sosialisasi dengan 

peserta didik yang lain. Untuk kendala yang lain masih ada peserta didik yang 

membuat kegaduhan di kelas, sehingga pada proses pembelajaran kurang 
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kondusif. Pada pertemuan selanjutnya masih sama, peneliti masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Kendala yang dihadapi pada kelas 

kontrol masih sama seperti sebelumnya, karena peserta didik belum begitu 

terbiasa dengan pembelajaran yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya pada 

pertemuan ketiga, sama halnya pada kelas eksperimen, tidak sedikit dari 

peserta didik pada kelas kontrol yang membuat kegaduhan. Banyak dari 

mereka yang asik mengobrol dengan teman sebelahnya.  

Pada pertemuan keempat, peneliti memberikan soal evaluasi guna 

mengetahui pengaruh metode pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik  

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar 

peserta didik, maka soal yang digunakan pada pretes dan postes sama, yang 

membedakan hanyalah angka dan alur cerita disetiap soalnya. Data 

peningkatan hasil belajar peserta didik diperoleh dari nilai gain 

ternormalisasi. Setelah didapat nilai n-gain maka selanjutnya menganalisis 

perbedaan n-gain. Berdasarkan analisis data dan perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh rata-rata n-gain pada kelas eksperimen 0,599 dan n-gain 

di kelas kontrol dengan rata-rata 0,453. Dilihat dari rata-rata yang diperoleh, 

kelas eksperimen memiliki rata-rata yang leih baik daripada kelas kontrol. 

      Berdasarkan analisa data hasil penelitian, diketahui bahwa metode 

pembelajaran course review horay mempunyai pengaruh terhadap hasil 

peserta didik. Hal ini ditunjukan dengan adanya perbedaan rerata skor n-gain 

hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah 
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dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran course 

review horay peserta didik kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional 

pada kelas kontrol, hasil analisis yang diperoleh mendukung (hipotesis 1) 

yang menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar peserta didik yang 

memperoleh metode pembelajaran course review horay lebih baik daripada 

yang memperoleh model pembelajaran konvensional. 

      Faktor yang menyebabkan peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan metode pembelajaran course review horay memiliki peningkatan hasil 

belajar lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional, yaitu adanya perbedaan perlakuan 

antara kelas eksperimen (metode pembelajaran course review horay) dan 

kelas kontrol (model pebelajaran konvensional). Pada kelas eksperimen 

difasilitasi dengan adanya LKPD untuk menunjang proses pembelajaran 

kooperatif, sedangkan di kelas kontrol hanya mengandalkan materi yang 

disampaikan oleh peneliti. Selain itu, di kelas eksperimen diterapkan metode 

pembelajaran course review horay untuk mereview setiap materi yang telah 

disampaikan oleh peneliti, hal ini dapat memperkuat daya ingat peserta didik 

terhadap materi yang telah diterimanya, sehingga menyebabkan pemahaman 

konsep matematis peserta didik di kelas eksperimen lebih baik dari pada di 

kelas kontrol. 

2) Terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar antara aktivitas belajar 

peserta didik kelompok tinggi, sedang, dan rendah. 
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      Pada pertemuan pertama di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, 

peneliti melihat bahwa aktivitas belajar peserta didik masih sangat kurang. 

Peserta didik bermalas-malasan untuk mengikuti pembelajaran agama dan 

menyebabkan hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik rendah. 

Untuk menumbuhkan aktivitas belajar peserta didik pada pertemuan 

selanjutnya, peneliti memberikan insentif (memberikan pujian atau hadiah). 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar selalu akan berusaha 

mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang 

baik. Ketekunan dalam belajar sangat diperlukan agar peserta didik dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

      Pada awal pertemuan dan akhir pertemuan, peneliti memberikan angket 

aktivitas belajar kepada peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat aktivitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik, dan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran course review 

horay terhadap peningkatan aktivitas belajar peserta didik kelompok tinggi, 

sedang dan rendah serta  hasil belajar peserta didik. Berdasarkan perhitungan 

didapat F1-2 = 41.635, F2-3 = 0.007, F1-3 = 12.732, dengan membandingkan 

Fobservasi dengan daerah kritik tampak perbedaan yang signifikan. 

      Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara metode pembelajaran 

course review horay terhadap  aktivitas belajar tinggi dan aktivitas belajar 

sedang, dan terdapat pengaruh antara metode pembelajaran course review 

horay terhadap hasil belajar peserta didik,  
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3) Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

peserta didik terhadap hasil belajar . 

Interaksi dalam penelitian ini merupakan interaksi antara metode 

pembelajaran dan aktivitas belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta 

didik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran 

course review horay dan metode pembelajaran konvensional. Sedangkan 

aktivitas belajar pada penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga kategori, 

yaitu aktivitas belajar tinggi, sedang, dan rendah. 

Berdasarkan hipotesis penelitian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik. Pengujian hipotesis ini 

menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan 

hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama untuk efek utama AB 

(Metode pembelajaran dan aktivitas belajar peserta didik) diperoleh  

FAB<Ftabel sehingga FAB  DK. Jadi H0AB diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik . 

4) Aktivitas belajar peserta didik yang memperoleh metode pembelajaran 

course review horay lebih baik dari pada peserta didik yang memperoleh 

metode pembelajaran konvensional 

Metode pembelajaran course review horay berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar peserta didik. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik, maka angket yang digunakan pada 
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angket awal dan angket akhir sama, karena peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat pengaruh peningkatan aktivitas belajar peserta didik sebelum 

diajarkan menggunakan metode pembelajaran course review horay pada kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

      Data peningkatan aktivitas belajar peserta didik diperoleh dari nilai gain 

ternormalisasi, setelah didapat nilai n-gain maka selanjutnya menganalisis 

perbedaan n-gain. Berdasarkan analisis data dan perhitungan yang telah 

dilakukan, diperoleh rat-rata n-gain pada kelas eksperimen 0.200 dan n-gain 

pada kelas kontrol dengan rata-rata 0.081. Dilihat dari rata-rata bahwa kelas 

eksperimen memiliki rata-rata yang lebih baik daripada kelas kontrol.  

      Berdasarkan analisis data hasil penelitian pada rumusan masalah ke 4, 

diketahui bahwa metode pembelajaran course review horay mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya perbedaan rerata skor n-gain aktivitas belajar yang 

diperoleh peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran course review 

horay pada peserta didik kelas eksperimen dan pembelajaran dengan model 

konvensional pada peserta didik kelas kontrol, hasil analisis yang diperoleh 

mendukung (hipotesis 4) yang menyatakan bahwa aktivitas belajar peserta 

didik yang memperoleh metode pembelajaran course review horay lebih baik 

daripada peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional. 

 

 


