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PENGARUH MODEL COURSE REVIEW HORAY TERHADAP MINAT 

BELAJAR DAN KEMAMPUAN MENDESKRISPIKAN PENGARUH 

CUACA BAGI KEGIATAN MANUSIA SISWA KELAS III SEMESTER 2 

SDN SUMBERKEPUH 6 KABUPATEN NGANJUK TAHUN AJARAN 
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Dr. Subardi Agan, M. Pd 

Dr. Zainal Afandi, M. Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

ERA MIA FAZIRA : Pengaruh Model Course Review Horay terhadap  Minat Belajar 

dan Kemampuan Mendeskripsikan Pengaruh Cuaca bagi Kegiatan Manusia Siswa 

Kelas III Semester 2 SDN Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019.  

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa salah satu indikator rendahnya prestasi 

siswa sekolah dasar ini adalah kurangnya partisipasi aktif siswa dalam mengikuti kegiatan 

proses belajar mengajar.  

Tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan pengaruh model course review 

horay terhadap minat belajar mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia siswa 

kelas III SDN Sumberkepuh 6 (2) mendeskripsikan  pengaruh model direct intruction 

terhadap minat belajar mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia siswa kelas III 

SDN Sumberkepuh 2 (3) mendeskripsikan perbedaan pengaruh antara  model course review 

horay dan model direct intruction  terhadap minat belajar mendeskripsikan pengaruh cuaca 

bagi kegiatan manusia siswa kelas III SDN Sumberkepuh 6 (4) mendeskripsikan  pengaruh 

model course review horay terhadap kemampuan mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia siswa kelas III SDN Sumberkepuh 6 (5) mendeskripsikan pengaruh model 

direct intruction terhadap kemampuan mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia siswa kelas III SDN Sumberkepuh 2 (6) mendeskripsikan perbedaan pengaruh antara 

model course review horay dan model direct intruction  terhadap kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia siswa kelas III SDN Sumberkepuh 6. 

Hasil perhitungan sebagai berikut.(1) Terdapat minat belajar mendeskripsikan  

pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia menggunakan model course review horay siswa kelas 

III SDN Sumberkepuh 6 (2) Terdapat minat belajar mendeskripsikan  pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia menggunakan model direct intruction siswa kelas III SDN Sumberkepuh 2 

(3) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara model course review horay dan model 

direct intruction terhadap minat belajar mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia kelas III SDN Sumberkepuh 6. (4) Terdapat kemampuan mendeskripsikan  pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia menggunakan model course review horay siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten Nganjuk. (5) Terdapat kemampuan mendeskripsikan  pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia menggunakan model direct intruction siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 2. (6) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara model course review 

horay dan model direct intruction terhadap kemampuan mendeskripsikan pengaruh cuaca 

bagi kegiatan manusia kelas III SDN Sumberkepuh 6.  

Kata Kunci : Model Course Review Horay, Minat Belajar, Kemampuan, Mendeskripsikan 

Pengaruh Cuaca Bagi Kegiatan Manusia. 
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I. Latar Belakang Masalah  

Guru merupakan komponen 

pembelajaran yang memegang 

peranan penting dalam proses 

belajar mengajar. Guru bukan 

hanya sebagai penyampai materi 

tetapi juga pusat berjalanya suatu 

pembelajaran. Keberhasilan proses 

pembelajaran tidak lepas dari 

kemampuan guru mengembangkan 

model-model pembelajaran yang 

beriorentasi pada peningkatan 

intensitas keterlibatan siswa secara 

efektif didalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Susanto 

(2013:167), sains atau IPA adalah 

usaha manusia dalam memahami 

alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran 

sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan.Dari pengertian di atas, 

menunjukan bahwa IPA adalah 

ilmu pengetahuan yang disusun 

secara sistematis tentang alam 

semesta melalui pengamatan, 

menggunakan prosedur dan 

dijelaskan dengan penalaran dan 

tepat pada sasaran. 

Mengingat pentingnya 

pembelajaran IPA maka setiap 

sekolah perlu perhatian serius. Oleh 

karena itu siswa ditutut untuk aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam 

menguasai pembelajaran IPA. 

Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sangat didukung oleh 

pemilihan model pembelajaran 

yang digunakan guru dalam proses 

belajar mengajar. Ada beberapa 

temuan bahwa salah satu indikator 

rendahnya prestasi siswa sekolah 

dasar ini adalah kurangnya 

partisipasi aktif siswa dalam 

mengikuti kegiatan proses belajar 

mengajar. Siswa cenderung pasif, 

keberanian untuk bertanya maupun 

menjawab pertanyaan juga 

cenderung kurang. Sehingga proses 
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kegiatan belajar mengajar terkesan 

kurang menunjukan aktifitas yang 

berarti. Padahal dalam mata 

pelajaran khususnya mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah 

dasar tidaklah cukup hanya dengan 

menyampaikan teori saja, namun 

siswa juga perlu diajak untuk pratik 

langsung agar siswa dapat 

mengalami dan menemukan sendiri 

pengetahuan yang berkaitan dengan 

alam. 

Salah satu Kompetensi 

Dasar (KD) mata pelajaran IPA 

kelas III semester 2 yaitu 

mendeskripsikan pengaruh cuaca 

bagi kegiatan manusia dengan 

indikator meliputi menjelaskan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia dan menyebutkan macam-

macam pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia. Dengan 

indikator tersebut diharapakan 

siswa dapat mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia dan menyebutkan macam-

macam pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia. 

Untuk mengatasi masalah di 

atas peran guru sangat penting dan 

diharapkan guru memiliki cara 

mengajar yang baik dan mampu 

memilih model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan konsep-

konsep mata pelajaran yang akan 

disampaikan. Diperlukan 

penerapan model pembelajaran 

yang mampu mendorong siswa 

untuk aktif dan dapat meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Sehingga 

dapat mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

Model course review horay 

merupakan salah satu model 

pembelajaran kontekstual (CTL) 

yang dirasakan dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan bagi 

siswa dalam mengikuti pelajaran 

dan dapat membantu siswa 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Era Mia Fazira| 14.1.01.10.0151 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
||       || 

 
 

4 

menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritisnya.  

Menurut Kurniasih 

(2016:80), model pembelajaran 

course review horay merupakan 

model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi 

meriah dan menyenangkan karena 

setiap siswa yang menjawab 

dengan benar maka siswa tersebut 

diwajibkan berteriak ”hore!” atau 

yel-yel lain yang disepakati.  

Model pembelajaran course 

review horay dapat menjadi model 

pembelajaran yang sesuai jika 

diterapkan dengan sasaran yang 

tepat. Mata pelajaran yang tepat 

diterapkan dengan model course 

review horay salah satunya adalah 

materi IPA pada materi 

mendeskripsikan pengaruh cuaca 

bagi kegiatan manusia. 

Berdasarkan uraian di atas 

dipilihlah judul 

penelitian”Pengaruh Model Course 

Review Horay Terhadap Minat 

Belajar dan Kemampuan 

Mendeskripsikan Pengaruh Cuaca 

bagi Kegiatan Manusia Kelas III 

Semester II SDN Sumberkepuh 6 

Kabupaten Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019” 

Dengan demikan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan pengaruh 

model course review horay 

terhadap minat belajar 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Mendeskripsikan pengaruh 

model direct intruction 

terhadap minat belajar 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 
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Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

3. Mendeskripsikan perbedaan 

pengaruh antara model course 

review horay dan model direct 

intruction terhadap minat 

belajar mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia siswa kelas III 

semester 2 SDN Sumberkepuh 

6 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

4. Mendeskripsikan pengaruh 

model course review horay 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

5. Mendeskripsikan pengaruh 

model direct intruction 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

6. Mendeskripsikan perbedaan  

pengaruh antara model course 

review horay dan model direct 

intruction terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia siswa kelas III 

semester 2 SDN Sumberkepuh 

6 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

 

II. METODE  

Penelitian ini digunakan 

variabel bebas untuk kelompok 

eksperimen yaitu model course 

review horay, Variabel terikat yang 

digunakan yaitu minat belajar 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Era Mia Fazira| 14.1.01.10.0151 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
||       || 

 
 

6 

dengan 6 indikator serta 

kemampuan berupa 2 indikator. 

Pemilihan teknik 

penelitian  ini didasarkan pada 

kerangka berfikir. Penelitian ini 

berupaya untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan model 

course review horay terhadap 

minat belajar dan kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

adalah Quasi Eksperimental 

Design dengan menggunakan 

desain “Nonequivalent Control 

Group Design”. Sugiyono 

(2014:79), menyatakan bahwa “  

Desain ini hampir sama dengan 

pre-test-post-test control group 

design, hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random”. 

 

Keterangan: 

O1 : Hasil pre-test kelompok 

eksperimen. 

X1 : Perlakuan dengan model 

course review horay. 

O2 : Hasil post-test kelompok 

eksperimen 

O3
 

: Hasil pre-test kelompok 

kontrol 

X2 : Perlakuan dengan model 

direct intruction 

O4 : Hasil post-test kelompok 

eksperimen 

Dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan kuantitatif, 

dengan alasan bahwa data yang 

terkumpul dalam penelitian ini 

berupa angka-angka. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Sumberkepuh 

Kelas Pre-

test 

Perlakuan Post-

test 

1. Kelompok 

eksperimen 

O1 X1 O2 

2. Kelompok 

kontrol 

O3 - O4 
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6  dan SDN Sumberkepuh 2 

Kabupaten Nganjuk. SDN 

Sumberkepuh 6 dan SDN 

Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk terletak di Dusun 

Wonosari, Desa Sumberkepuh, 

Kecamatan Tanjunganom, Kode 

Pos 64483 , Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur. Alasan menjadikan 

SDN Sumberkepuh 6 sebagai 

tempat penelitian yaitu berdasarkan 

hasil observasi ditemukan masil 

rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Ada pengaruh model course 

review horay terhadap minat 

belajar mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Berdasarkan analisis data 

kelompok eksperimen siswa kelas 

III SDN Sumberkepuh 6 

Kabupaten Nganjuk, dapat 

diketahui nilai Sig (2-tailed) 0,000 

< 0,05 sehingga terdapat pengaruh 

yang signifikan didapat dari hasil 

t-hitung sebesar 10,000 dan t-

tabel 5% sebesar 1,729 

menunjukkan bahwa t-hitung ≥ 

dari t-tabel, maka Ho ditolak Ha 

diterima.  

2. Ada pengaruh model direct 

intruction terhadap minat belajar 

mendeskripsikan pengaruh cuaca 

bagi kegiatan manusia siswa kelas 

III semester 2 SDN Sumberkepuh 

2 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan analisis data 

kelompok kontrol siswa kelas III 

SDN Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk, dapat diketahui nilai 

Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 

sehingga terdapat pengaruh yang 

signifikan didapat dari hasil t-

hitung sebesar 7,868 dan t-tabel 

5% sebesar 1,734 menunjukkan 
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bahwa t-hitung ≥ dari t-tabel, 

maka Ho ditolak Ha diterima.  

3. Ada  perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara model course 

review horay dan model direct 

intruction terhadap minat belajar 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk. 

Dari hasil uji hipotesis 

dapat disimpulkan minat belajar 

siswa dalam mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia menggunakan model 

pembelajaran course review 

horay lebih baik dengan nilai 

post-test rata-rata 66,55 

dibanding dengan menggunakan 

model pembelajaran direct 

intruction dengan nilai post-test 

rata-rata 60,58. Berdasarkan 

analisis data dapat diketahui 

bahwa Sig (2-tailed) yang 

diperoleh sebesar 0,008, 

berdasarkan kretria Sig (2-tailed) 

0,008 < 0,05,  maka Ho ditolak 

dan Ha diterima.  

4. Ada pengaruh model course 

review horay terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia siswa kelas III semester 

2 SDN Sumberkepuh 6 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan analisis data 

kelompok ekperimen siswa kelas 

III  SDN Sumberkepuh 6 

Kabupaten Nganjuk, dapat 

diketahui hasil nilai Sig (2-

tailed) 0,000 < 0,05 sehingga 

terdapat pengaruh yang 

signifikan didapat dari hasil t-

hitung sebesar 7,380 dan t-tabel 

5% sebesar 1,729 menunjukkan 

bahwa t-hitung ≥ dari t-tabel, 

maka Ho ditolak Ha diterima.  
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5. Ada pengaruh model direct 

intruction terhadap kemampuan  

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III semester 2 SDN 

Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Berdasarkan analisis data 

kelompok kontrol siswa kelas III  

SDN Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk, dapat diketahui hasil 

nilai Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 

sehingga terdapat pengaruh yang 

signifikan didapat dari hasil t-

hitung sebesar 9,215 dan t-tabel 

5% sebesar 1,734 menunjukkan 

bahwa t-hitung ≥ dari t-tabel, 

maka Ho ditolak Ha diterima.  

6. Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara model course 

review horay dan model direct 

intruction terhadap kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk dinyatakan diterima. 

Dari hasil uji hipotesis 

dapat disimpulkan kemampuan 

siswa dalam mendeskripsikan 

pengaruh cuaca bagi kegiatan 

manusia menggunakan model 

pembelajaran course review 

horay lebih baik dengan nilai 

post-test rata-rata 90,25 

dibanding dengan menggunakan 

model pembelajaran direct 

intruction dengan nilai post-test 

rata-rata 83,42. Berdasarkan 

analisis data dapat diketahui 

bahwa Sig (2-tailed) yang 

diperoleh sebesar 0,007, 

berdasarkan kretria Sig (2-tailed) 

0,007 < 0,05,  maka Ho ditolak 

dan Ha diterima.  

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan temuan hasil 

penelitian yang sejalan dengan 
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tujuan tujuan permasalahan 

penelitian, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Ada pengaruh model course 

review horay terhadap minat 

belajar mendeskripsikan  

pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia siswa 

kelas III SDN Sumberkepuh 

6 Kabupaten Nganjuk 

dinyatakan diterima.  

2. Ada pengaruh model direct 

intruction terhadap minat 

belajar mendeskripsikan  

pengaruh cuaca bagi 

kegiatan manusia siswa 

kelas III SDN Sumberkepuh  

2 Kabupaten Nganjuk, 

dinyatakan diterima.  

3. Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara 

model course review horay 

dan model direct intruction 

terhadap minat belajar 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

kelas III SDN Sumberkepuh 

6 Kabupaten Nganjuk, 

dinyatakan diterima  

4. Ada pengaruh model course 

review horay terhadap 

kemampuan 

mendeskripsikan  pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 6 Kabupaten 

Nganjuk, dinyatakan 

diterima 

5. Ada pengaruh model direct 

intruction terhadap 

kemampuan 

mendeskripsikan  pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

siswa kelas III SDN 

Sumberkepuh 2 Kabupaten 

Nganjuk, dinyatakan 

diterima. 
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6. Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara 

model course review horay 

dan model direct intruction 

terhadap kemampuan 

mendeskripsikan pengaruh 

cuaca bagi kegiatan manusia 

kelas III SDN Sumberkepuh 

6 Kabupaten Nganjuk, 

dinyatakan diterima. 
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