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ABSTRAK 
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Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Course Review Horay (CRH), 

Hasil Belajar. 

 
Hasil nilai ulangan harian materi pokok kelarutan dan hasilkali kelarutan 

di SMA Negeri 2 Brebes selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil belajar 
yang masih rendah dengan prosentase ketuntasan klasikal masih relatif rendah 
yaitu kurang dari 85%. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah apakah 
penerapan model pembelajaran course review horay mempengaruhi hasil belajar 
kimia siswa pokok materi Kelarutan dan Hasilkali Kelarutan kelas XI SMA 
Negeri 2 Brebes?. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran course review horay terhadap hasil belajar kimia 
siswa pokok materi Kelarutan dan Hasilkali Kelarutan kelas XI SMA Negeri 2 
Brebes. Metode yang digunakan adalah Model pembelajaran kooperatif tipe 
Course Review Horay. Hasil yang diperoleh yaitu rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen M1 = 78,50 dan kelas kontrol M2= 71,35, dengan thitung = 3,11 dan ttabel 
= 1,99 berarti rata-rata hasil belajar kimia materi kelarutan dan hasilkali kelarutan 
pada pembelajaran dengan metode diskusi menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Course Review Horay terdapat perbedaan secara signifikan dengan 
rata-rata hasil belajar kimia dengan metode diskusi tanpa menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay. Uji hipotesis penelitian 
diperoleh rbis =0,42 dengan rtabel = 0,32 maka model pembelajaran mempengaruhi 
hasil belajar siswa materi kelarutan dan hasilkali kelarutan. Uji ketuntasan belajar 
diperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen = 86,84% dan 
kelas kontrol = 67,57% dengan persentase minimal 85% maka disimpulkan kelas 
eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar klasikal dan kelas kontrol belum 
mencapai ketuntasan belajar klasikal. Simpulan dari penelitian adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay berpengaruh terhadap hasil 
belajar kimia siswa pokok materi kelarutan dan hasilkali kelarutan kelas XI SMA 
Negeri 2 Brebes.  




