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SARI 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh motivasi belajar 

pada model pembelajaran kooperatif tipe course review horay terhadap 

pemahaman konsep statistika (2) perbedaan rata-rata pemahaman konsep (hasil 

belajar) yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review 

horay dan pemahaman konsep dengan menggunakan model pembelajaran talking 

stick pada pokok bahasan statistika (3) rata-rata hasil belajar (pemahaman konsep) 

siswa pada model course review horay mencapai kategori baik yaitu 75 dengan 

skalanya 1-100 pada pokok bahasan statistika. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan populasi seluruh 

siswa kelas XI IPA SMA N 1 Mranggen yang terdiri atas kelas XI IPA 1, XI IPA 

2, XI IPA 3, XI IPA 4. Sampel penelitian ini adalah diambil tiga kelas secara acak 

dari empat kelas yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol (menggunakan model 

pembelajaran talking stick) sebanyak 37 siswa, XI IPA 3 sebagai kelas 

eksperimen (menggunakan model pembelajaran CRH) sebanyak 37 siswa, dan XI 

IPA 4 sebagai kelas uji coba sebanyak 38 siswa. 

Data penelitian diperoleh melalui: (1) dokumentasi, (2) observasi, (3) tes, 

(4) angket. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap pemahaman konsep 

(hasil belajar) digunakan uji regresi, untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

pemahaman konsep (hasil belajar) digunakan uji t, untuk mengetahui rata-rata 

hasil belajar kelompok eksperimen digunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar siswa 

mencapai 76,51%, pengaruh motivasi terhadap pemahaman konsep mencapai 

60,7%, rata-rata kelas eksperimen mencapai 83, 68 dan rata-rata kelas kontrol 

mencapai 70,54. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) terdapat pengaruh 

motivasi belajar pada model pembelajaran tipe CRH terhadap pemahaman konsep 

pada siswa kelas XI SMA N 1 Mranggen tahun ajaran 2014/2015, (2) rata-rata 

pemahaman konsep (hasil belajar) menggunakan model pembelajaran CRH lebih 

baik dari pada menggunakan model pembelajaran talking stick pada siswa kelas 

XI SMA N 1 Mranggen tahun ajaran 2014/2015, (3) rata-rata hasil belajar siswa 

mencapai kategori baik pada siswa kelas XI SMA N 1 Mranggen tahun ajaran 

2014/2015.  

 

 


