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ABSTRAK 

Aulliyah Wahyu Ningsih: Pengaruh Penggunaan Model Course Review Horay Berdasarkan 

Pengelompokkan Menurut Gender Terhadap Hasil Belajar IPA  Siswa Kelas V SDN Sambirobyong 2 

Kabupaten Kediri 2016/2017, Skripsi, PGSD, FKIP UN PGRI Kediri, 2017 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran IPA di SD masih didominasi oleh metode konvensional dengan di dominasi pada peran 

guru. Akibatnya suasana kelas menjadi monoton, pasif, dan membosankan. Hal tersebut nampak dari 

motivasi belajar siswa yang rendah, yang pada akhirnya hasil belajarnyapun juga rendah. Oleh karena 

itu model digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar pembelajaran yang berlangsung lebih 

menarik sehingga siswa dapat berperan aktif dan bertujuan untuk mencari pengaruh penggunaan 

model course review horay tersebut terhadap hasil belajar berdasarkan Pengelompokkan Menurut 

gender.Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh penggunaan model course review 

horay yang dikelompokkan  berdasar gender terhadap hasil belajar IPA pada materi pesawat sederhana 

di kelas V SDN Sambirobyong 2 tahun ajaran 2016/2017? (2) Apakah ada pengaruh penggunaan 

model course review horay yang dikelompokan berdasar tidak dipisah (campuran) terhadap hasil 

belajar IPA pada materi pesawat sederhana di kelas V SDN Sambirobyong 2 tahun ajaran 2016/2017? 

(3) Apakah ada pengaruh hasil belajar IPA dengan tidak berkelompok (konvensional) pada materi 

pesawat sederhana di kelas V SDN Sambirobyong 2 tahun ajaran 2016/2017? (4) Adakah perbedaan 

pengaruh penggunaan model course review horay dikelompokkan berdasarkan gender terhadap hasil 

belajar IPA pada materi pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN Sambiroyong 2 tahun ajaran 

2016/2017?. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian 

siswa kelas V SDN Sambirobyong 2. Penelitian dilaksanakan menggunakan instrumen berupa 

perangkat pembelajaran yaitu Silabus, RPP dan tes hasil belajar siswa. Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah (1) Ada pengaruh penggunaan model course review horay dengan kelompok dipisah menurut 

gender terhadap hasil belajar IPA pada materi pesawat sederhana di kelas V SDN Sambirobyong 2 

tahun ajaran 2016/2017 baik. (2) Ada pengaruh penggunaan model course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah (campuran) terhadap hasil belajar IPA pada materi pesawat sederhana di kelas 

V SDN Sambirobyong 2 tahun ajaran 2016/2017 baik. (3) Ada pengaruh hasil belajar IPA dengan 

tidak berkelompok (konvensional) pada materi pesawat sederhana di kelas V SDN Sambirobyong 2 

tahun ajaran 2016/2017 baik. (4) Ada perbedaan pengaruh penggunaan model course review horay 

dikelompokkan berdasarkan gender terhadap hasil belajar IPA pada materi pesawat sederhana pada 

siswa kelas V SDN Sambiroyong 2 tahun ajaran 2016/2017. 
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KATA KUNCI : kooperatif, model course review horay, hasil belajar, pesawat sederhana, 

pengelompokkan menurut gender.  
 

I. LATAR BELAKANG 

Belajar adalah proses yang terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidup untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Proses itu 

karena adanya interaksi antar orang dengan 

orang ataupun orang dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, belajar 

dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. 

Pertanda bahwa orang itu belajar biasanya 

adanya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang tersebut, baik itu pada 

pengetahuan, sikap dan ketrampilannya. 

Proses belajar dapat dilakukan melalui 

jalur pendidikan . Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri untuk 

memiliki pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. Secara Garis besar pendidikan 

dibagi menjadi dua yaitu pendidikan secara 

formal dan non formal. Pendidikan secara 

formal adalah proses belajar yang 

dilaksanakan di instansi – instansi khusus 

penyelenggaran pendidikan seperti sekolah, 

universitas, lembaga kursus dan lain - lain. 

Sekolah merupakan salah satu jenis 

pendidikan formal yang wajib dijalankan 

bagi seluruh warga Negara Indonesia. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah 

proses interaksi antara Pendidik (guru) 

dengan peserta didik (siswa) merupakan 

bagian penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan formal 

tidak luput dari kendala yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan 

pendidikan. Khusus untuk pendidikan dasar 

interaksi antara pendidik dan peserta didik 

menjadi salah satu kendala yang banyak 

ditemukan. Kendala tersebut terjadi akibat 

pemahaman peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar masih berkutat pada 

pemahaman konkrit sehingga banyak 

kalangan pendidik (guru) yang kesulitan 

dalam menyampaikan materi.  Salah satu 

materi yang dianggap siswa sulit adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh sebab itu, 

Ilmu Pengetahuan Alam sekolah sangat 

berarti baik bagi para siswa yang 

melanjutkan sekolah ataupun yang tidak. 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum 

pendidikan  Indonesia, termasuk sekolah 

Dasar. Mata Pelajaran ini dianggap sulit 

terbukti dengan hasil perolehan nilai Ujian 

Akhir Sekolah ( UAS ) yang dilaporkan 

oleh Depdiknas masih jauh dari yang 

diharapkan. Salah satu masalah yang 

dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

lemahnya proses pembelajaran yang 

dilakukan guru di sekolah dasar saat ini. 
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Proses pembelajaran saat ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

siswa. Pelaksanaan proses pembelajaran 

yang digunakan saat ini masih 

mengharuskan siswa untuk menghafal dan 

mengingat informasi yang diperoleh tanpa 

menghubungan dengan kehidupan sehari- 

hari. Padahal pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada 

pengalaman langsung untuk memahami 

alam sekitar.  

Dalam kenyataanya seperti yang terjadi 

di SDN Sambirobyong 2 Kabupaten Kediri, 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

SD belum efektif. Hal itu terbukti dari hasil 

observasi dan wawancara beberapa siswa 

kelas V sebagian merasa bosan dan malas 

mengikuti pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Hal ini menyebabkan hasil belajar 

siswa rendah dan kurangnya pemahaman 

terhadap materi Ilmu Pengetahuan Alam. 

Dari observasi dan wawancara tersebut, 

ternyata permasalahannya adalah guru 

menggunakan model yang kurang menarik 

dan menyenangkan. Model yang digunakan 

guru adalah model konvensional, yaitu 

hanya dengan ceramah dan penugasan saja.  

Guru belum sepenuhnya melaksanakan 

pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam 

melibatkan siswa serta belum menggunakan 

berbagai strategi/ pendekatan pembelajaran 

yang bervariasi berdasarkan materi 

pembelajaran. Padahal model pembelajaran 

yang akan digunakan sangat berpengaruh 

tehadap peningkatan hasil belajar dan juga 

materi yang akan diterima siswa khususnya 

materi Ilmu Pengetahuan Alam. 

           Penelitian dari Milya Angreranti 

yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match Terhadap Hasil Belajar IPA 

Berdasarkan Gender Siswa kelas V SDN 01 

Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Hasil pembahasan ini, 

analisis data yang telah dilakukan, peneliti 

mengambil kesimpulan yang pertama tidak 

ada perbedaan hasil belajar IPA siswa yang 

menggunakan pembelajaran Make A Match 

dengan kelompok siswa yang menggunakan 

pembelajaran Konvensional. Hasil yang 

kedua beda mean, tidak ada perbedaan hasil 

belajar IPA antara siswa laki-laki dan 

perempuan. Berdasarkan hasil yang ketiga, 

perbedaan hasil belajar pembelajaran 

konvensional dengan penerapan metode 

pembelajaran Make A Match berdasarkan 

Gender, Berdasarkan Tabel, baris kelas 

menunjukkan nilai sig. 0,377. 

Dengan adanya latar belakang 

permasalahan tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai 

penggunaan model Course Review Horay 

(CRH) diharapkan memberikan dampak 

positif bagi siswa dan dapat mengetahui 
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adakah pengaruh penggunaan model 

Course Review Horay (CRH) tersebut 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SDN 

Sambirobyong 2 Kabupaten Kediri, 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa siswi kelas V Sekolah 

Dasar di Kecamatan Kayen Kidul . 

Sedangkan sampel yang digunakan adalah 

siswa kelas V di SDN Sambirobyong 2 

sebagai kelas A, SDN Senden 1 sebagai 

kelas B dan Bangsongan 1 sebagai kelas C. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

eksperimen.. Pada kelas A diterapkan 

model pembelajaran Course Review Horay 

dikelompokkan berdasarkan Gender, Kelas 

B diterapkan model pembelajaran Course 

Review Horay dikelompokkan Berdasarkan 

Campuran dan kelas C diterapkan dengan 

metode konvensional penelitian dapat 

digambarkan sebagi berikut : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Subyek Pre-test Perlakuan Pos-test 

A O1 X1 O2 

B O3 X2 O4 

C O5 X3 O6 

 

Keterangan: 

A  : Kelas CRH yang dikelompokkan 

berdasarkan Gender 

B  : Kelas CRH yang dikelompokkan 

Berdasarkan Campuran 

C  : Kelas yang tidak dikelompokkan ( 

konvensional) 

O1 : Pre-test pada kelas kelompok 

berdasarkan gender yang diajarkan 

menggunakan model course review horay 

dengan kelompok dipisah berdasarkan 

gender 

O3 : Pre-test pada kelas kelompok 

berdasarkan campuran yang diajarkan 

menggunakan model course review horay 

dengan kelompok tidak dipisah berdasarkan 

gender. 

O5 :   Pre-test pada kelas tidak berkelompok 

(konvensional) yang di menggunakan 

model course review horay dengan tidak 

ada kelompok 

O2  : Post-test pada kelas kelompok 

berdasarkan gender yang diajarkan 

menggunakan model course review horay 

dengan kelompok dipisah berdasarkan 

gender 

O4 :  Post-test pada kelas kelompok 

berdasarkan campuran yang diajarkan 

menggunakan model course review horay 

dengan kelompok tidak dipisah berdasarkan 

gender. 
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O6  : Post-test pada kelas tidak berkelompok 

(konvensional)yang diajarkan  

menggunakan model course review horay  

X1 :  diberi perlakuan dengan menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok dipisah berdasarkan gender 

X2 :  diberi perlakuan dengan menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok tidak  dipisah (campuran) 

berdasarkan gender 

X3 : diberi perlakuan dengan konvensional 

dengan tidak berkelompok 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran Course Review 

Horay,sedangkan variabel terikat yaitu 

Hasil Belajar Siswa. Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian berupa tes uraian sebanyak 5 

item. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian telah divalidasi oleh pakar 

validasi. Selanjutnya, instrumen diuji 

cobakan ke lapangan dan hasilnya dianalisis 

berdasarkan validitas butir tes dan 

reliabilitas tes menggunakan program SPSS 

for windows versi 23. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis data setelah 

melakukan pre-test terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Sambirobyong 2 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Course Review Horay  diperoleh data 

sebagai berikut: 

    Gambar 4.1 

Grafik Pre-tes 

Data Hasil Belajar Kelas Kelompok Berdasarkan 

Gender 

 

Berdasarkan data yang ada dapat 

diketahui bahwa hasil pre-test pada kelas A 

tersebut nilai terendah yang diperoleh siswa 

berada pada rentang skor <60, yang 

mendapat nilai tersebut sebanyak 15 siswa 

(41,7%). Sedangkan untuk nilai tertinggi 

berada pada rentang skor70-79, yang 

mendapat nilai tersebut sebanyak 2 siswa 

(5,6%). Frekuensi tertinggi berada pada 

rentang skor 60-69 yang masing-masing 

mencapai 19 siswa (52,8%). Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar pretest siswa kelas A tergolong 

rendah. 

 

 

Kelas 

  <60 

  60-69 

 70-79 

 

52,8% 

Kelas 

  <60 

  60-69 

 70-79 

 41,7% 

5,6% 
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Gambar 4.2 

Grafik Post-test 

Data Hasil Belajar Kelas Kelompok Berdasarkan 

Gender 

 

Berdasarkan data yang ada dapat 

diketahui bahwa hasil post-test pada kelas 

A  tersebut nilai terendah berada pada 

rentang skor 70-79 yang mendapat nilai 

tersebut sebanyak 1 siswa (2,8%). 

Sedangkan untuk nilai tertinggi berada pada 

rentang skor 90-100 yang mendapat nilai 

tersebut sebanyak 20 siswa (55,6%).  Dari 

kedua data di atas, terlihat bahwa hasil 

post-test kelas A mengalami peningkatan 

dari hasil pre-testnya. 

 

Gambar 4.3 

Grafik Pre-test 

Data Hasil Belajar Kelas Kelompok Berdasarkan Campuran 

 

Berdasarkan data yang ada 

dapat diketahui bahwa hasil pre-

test pada kelas B tersebut nilai 

terendah berada pada rentang skor 

<60, yang mendapat nilai tersebut 

sebanyak 3 siswa (15,0%). 

Sedangkan untuk nilai tertinggi 

berada pada rentang skor 80-89 

yang mendapat nilai tersebut 

sebanyak 3 siswa (15,0%). 

Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar pretest siswa kelas B 

tergolong rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Post-test 

Data Hasil Belajar Kelas Kelompok Berdasarkan Campuran 

 

Berdasarkan data yang ada 

dapat diketahui bahwa hasil 

posttest, bernilai antara 90-100 

sebanyak 20 siswa (100,0%). Dari 

kedua data di atas, terlihat bahwa 

hasil posttest kelompok 

berdasarkan campuran mengalami 

peningkatan dari hasil pretest. 

 

 

Kelas 

 <60 

 60-69 

 70-79 

 80-89 

 

Kelas 

  90-100 

  

  

 

2,8% 

55,6% 41,7% 

15,0% 
15,0% 

20,0% 

50,0% 

100,0% 

Kelas 

 <60 

 60-69 

 70-79 

 80-89 
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Gambar 4.5 

Grafik Pretest 

Data Hasil Belajar Kelas Tidak Berkelompok 

(konvensional) 

Berdasarkan data yang ada 

dapat diketahui bahwa hasil pretest, 

pada kelas C tersebut nilai terendah 

yang diperoleh siswa adalah <60, 

yang mendapat nilai tersebut 

sebanyak 11 siswa (37,9%). 

Sedangkan untuk nilai tertinggi 

antara 80-89 yang mendapat nilai 

tersebut sebanyak 1 siswa (3,4%).. 

Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar pretest siswa kelas C 

tergolong rendah. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.6 

Grafik posttest 

Data Hasil Belajar Kelas 

Tidak Berkelompok (konvensional) 

 

Berdasarkan data yang ada 

dapat diketahui bahwa hasil 

posttest, pada kelas C tersebut nilai 

terendah yang diperoleh siswa 

antara 80-89, yang mendapat nilai 

tersebut sebanyak 8 siswa (27,6%). 

Sedangkan untuk nilai tertinggi 

antara 90-100 yang mendapat nilai 

tersebut sebanyak 21 siswa 

(72,4%). Dari kedua data di atas, 

terlihat bahwa hasil posttest 

kelompok berdasarkan kelas tanpa 

kelompok ( biasa ) mengalami 

peningkatan dari hasil pretest. 

 

a. Hasil Analisis untuk Uji Hipotesis 

1 (Kelas A) 

Berikut ini merupakan 

hasil uji hipotesis 1 

menggunakan Program SPSS 23 

for Windows yang disajikan 

dalam tabel pada lembar berikut 

i

n

i

: 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pai

r 1 

Pretest 55,8333 36 6,70820 1,11803 

Postte

st 
89,5833 36 8,13941 1,35657 

Kelas 

 <60 

 60-69 

 70-79 

 80-89 

 

Kelas 

 80-89 

 90-100 

  

 27,6% 

72,4% 

37,9% 

3,4% 

24,2% 

34,9% 
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Tabel 4.14 Hasil Uji t untuk Menguji Hipotesis 1 

 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu 

0,000<0,05 karena nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 lebih kecil 

0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penggunaan 

model course review horay dengan 

kelompok dipisah menurut gender 

terhadap hasil belajar IPA pada 

materi pesawat sederhana di kelas 

V SDN Sambirobyong 2 tahun 

ajaran 2016/2017 baik 

 

b. Hasil Analisis untuk Uji Hipotesis 

2  

Berikut ini merupakan 

hasil uji hipotesis 2 dengan 

Paired Sample Test 

menggunakan Program SPSS 16 

for Windows yang disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu 

0,000<0,05 karena nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 lebih kecil 

0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penggunaan 

model course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah 

(campuran) terhadap hasil belajar 

IPA pada materi pesawat 

sederhana di kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik 

 

c. Hasil Analisis untuk Uji 

Hipotesis 3 

Berikut ini merupakan hasil 

uji hipotesis 3 dengan Paired 

Sample Test menggunakan 

Program SPSS 23 for Windows 

yang disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 

d

f Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa

ir 

1 

Pretes

t - 

Postte
st 

-
31,000

00 

12,523

66 

2,800

38 

-
36,861

25 

-
25,138

75 

-
11,0

70 

1

9 
,000 

Tabel 4.15 Hasil Uji t untuk Menguji Hipotesis 2 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 
d
f 

Sig. 

(2-

tailed
) Mean 

Std. 

Devi
ation 

Std. 

Error 
Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r Upper 

P
ai

r 

1 

Pretes
t - 

Postte

st 

-

33,750
00 

7,208

63 

1,201

44 

-

36,18
905 

-

31,31
095 

-

28,0
91 

3

5 
,000 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 
1 

Pretest 66,0000 20 13,82218 3,09073 

Posttes
t 

97,0000 20 3,40279 ,76089 
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Tabel 4.16 Hasil Uji t untuk Menguji 

Hipotesis 3 

 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu 

0,000<0,05 karena nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 lebih kecil 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh hasil belajar IPA 

dengan tidak berkelompok 

(konvensional) pada materi pesawat 

sederhana di kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hasil Hasil Uji ANOVA untuk 

Hipotesis 4 

Tabel 4.17 Hasil Uji ANOVA untuk Hipotesis 4 

 

 

Nilai   

 N Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Erro

r 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Mini
mum 

Max
imu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

KEL
AS 
A 

3
6 

92,91
67 

9,439
66 

1,57
328 

89,722
7 

96,110
6 

70,00 
100
,00 

KEL
AS 
B 

2
0 

99,25
00 

1,831
74 

,409
59 

98,392
7 

100,10
73 

95,00 
100
,00 

KEL
AS 
C 

2
9 

95,86
21 

6,690
74 

1,24
244 

93,317
0 

98,407
1 

75,00 
100
,00 

Tot
al 

8
5 

95,41
18 

7,684
70 

,833
52 

93,754
2 

97,069
3 

70,00 
100
,00 

 

 

Berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Sig. yaitu 0,010. 

Sehingga nilai sig < 0,05 maka Ho 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa “ada pengaruh model Course 

Review Horay berdasarkan Gender”. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 1 

“Ada pengaruh penggunaan 

model course review horay 

dengan kelompok dipisah 

menurut gender terhadap hasil 

belajar IPA pada materi pesawat 

sederhana di kelas V SDN 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 
1 

Pretest 57,0690 29 12,50123 2,32142 

Postte
st 

91,5517 29 7,08412 1,31549 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 
d
f 

Sig. 

(2-

taile
d) Mean 

Std. 

Devi
ation 

Std. 

Error 
Mean 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

P
ai

r 

1 

Pret
est – 

Post

test 

-

34,48
276 

13,7

8047 

2,558

97 

-

39,72
457 

-

29,24
095 

-

13,4
75 

2

8 
,000 

ANOVA 

Nilai   

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

524,640 2 262,320 4,849 ,010 

Within 
Groups 

4435,948 82 54,097   

Total 4960,588 84    
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Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik” 

Berdasarkan hasil analisis 

data kelas V (A) diketahui bahwa 

dari 36 siswa tersebut memperoleh 

nilai tes awal sebelum 

menggunakan model course review 

horay dengan kelompok dipisah 

menurut gender rata-rata yaitu 

55,83. 

Kemudian setelah siswa 

kelas V (A) diajarkan menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok dipisah menurut gender. 

Setelah pembelajaran selesai sisa 

kembali diberikan tes dimana tes 

tersebut adalah untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Rata-rata hasil 

tes akhir siswa kelas V (A) menjadi 

89,58. Hal ini terjadi karena proses 

pembelajaran menggunakan model 

course review horay dengan 

kelompok dipisah menurut gender 

sehingga pada kegiatan 

pembelajaran siswa begitu antusias 

dan aktif serta kreatif. Hal ini karena 

siswa dilibatkan secara langsung 

dan mengalami secara langsung 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPA pada materi 

Pesawat Sederhana menggunakan 

model Course Review Horay 

dengan kelompok dipisah menurut 

gender pada siswa kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik 

2. Pengujian Hipotesis 2 

“Ada pengaruh penggunaan 

model course review horay 

dengan kelompok tidak dipisah 

(campuran) terhadap hasil 

belajar IPA pada materi pesawat 

sederhana di kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik” 

Berdasarkan hasil analisis 

data kelas V (B) diketahui bahwa 

dari 20 siswa tersebut memperoleh 

nilai tes awal sebelum menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah (campuran) 

rata-rata yaitu 66,00. 

Kemudian setelah siswa 

kelas V (B) diajarkan menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah (campuran). 

Setelah pembelajaran selesai sisa 

kembali diberikan tes dimana tes 

tersebut adalah untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Rata-rata hasil 

tes akhir siswa kelas V (B) menjadi 

97,00. Hal ini terjadi karena proses 

pembelajaran menggunakan model 

course review horay dengan 

kelompok dipisah menurut gender 

sehingga pada kegiatan 

pembelajaran siswa begitu antusias 

dan aktif serta kreatif. Hal ini karena 
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siswa dilibatkan secara langsung 

dan mengalami secara langsung 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPA pada materi 

pesawat sederhana menggunakan 

model course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah (campuran) 

pada siswa kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik 

3. Pengujian Hipotesis 3 

“Ada pengaruh hasil belajar IPA 

dengan tidak berkelompok 

(konvensional) pada materi 

pesawat sederhana di kelas V 

SDN Sambirobyong 2 tahun 

ajaran 2016/2017 baik” 

Berdasarkan hasil analisis 

data kelas V (C) diketahui bahwa 

dari 29 siswa tersebut memperoleh 

nilai tes awal sebelum pembelajaran 

dengan tidak berkelompok 

(konvensional) rata-rata yaitu 57,06. 

Kemudian setelah siswa 

kelas V (C) diajarkan menggunakan 

model course review horay dengan 

tidak berkelompok (konvensional). 

Setelah pembelajaran selesai sisa 

kembali diberikan tes dimana tes 

tersebut adalah untuk mengukur 

hasil belajar siswa. Rata-rata hasil 

tes akhir siswa kelas V (C) menjadi 

91,55.  

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPA pada materi 

pesawat sederhana menggunakan 

model course review horay dengan 

tidak berkelompok (konvensional) 

pada siswa kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik 

4. Pengujian Hipotesis 4 

“Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan model course review 

horay dikelompokkan 

berdasarkan gender terhadap 

hasil belajar IPA pada materi 

pesawat sederhana pada siswa 

kelas V SDN Sambiroyong 2 

tahun ajaran 2016/2017” 

Berdasarkan hasil analisis 

data dari ketiga kelas tersebut, yaitu 

kelas A, kelas B, dan kelas C 

diketahui bahwa dari  siswa tersebut 

memperoleh nilai tes awal (pretest) 

yang mula-mula rendah kemudian 

diajarkan menggunakan model 

course review horay berdasarkan 

pengelompokkannya dapat 

menghasilkan hasil belajar (posttest) 

jauh lebih baik. Selain itu 

pembelajaran yang menggunakan 

model course review horay hasilnya 

lebih baik dibandingan dengan 

konvensional. 
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C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, 

penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh penggunaan model 

course review horay dengan 

kelompok dipisah menurut gender 

terhadap hasil belajar IPA pada 

materi pesawat sederhana di kelas 

V SDN Sambirobyong 2 tahun 

ajaran 2016/2017 baik. Hal tersebut 

dapat dibuktikan berdasarkan hasil 

Sig. (2-tailed) 0,000 ≤ 0,05 

2. Ada pengaruh penggunaan model 

course review horay dengan 

kelompok tidak dipisah (campuran) 

terhadap hasil belajar IPA pada 

materi pesawat sederhana di kelas 

V SDN Sambirobyong 2 tahun 

ajaran 2016/2017 baik. Hal tersebut 

dapat dibuktikan berdasarkan hasil 

Sig. (2-tailed) 0,000 ≤ 0,05 

3. Ada pengaruh hasil belajar IPA 

dengan tidak berkelompok 

(konvensional) pada materi pesawat 

sederhana di kelas V SDN 

Sambirobyong 2 tahun ajaran 

2016/2017 baik. Hal tersebut dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil Sig. 

(2-tailed) 0,000 ≤ 0,05 

4. Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan model course review 

horay dikelompokkan berdasarkan 

gender terhadap hasil belajar IPA 

pada materi pesawat sederhana 

pada siswa kelas V SDN 

Sambiroyong 2 tahun ajaran 

2016/2017. Hal tersebut dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil Sig. 

(2-tailed) 0,010 ≤ 0,05 
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