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 Latar belakang penelitian dari hasil wawancara dengan guru kelas V SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk pada materi jenis-jenis tanah. Hasil tersebut menyatakan 

bahwa kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan guru. Selain itu, 

penyampaian pembelajaran di dalam  kelas juga belum menggunakan media pembelajaran  

sehingga pembelajaran  IPA terkesan membosankan dan  monoton. Hal tersebut berdampak 

pada kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa kurang dapat 

mengembangkan kemampuan terhadap materi mengidentifikasi jenis-jenis tanah. Penelitian 

ini menggunakan teknik “QuasiEksperimental Design Non Equivalent” dengan jenis “Pretest-

posttest Control Group Design”. Pretest-posttest Control Group Design merupakan desain 

penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelas A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas control. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 

(1)Dari hasil uji t dengan menggunakan one sample test-t didapat thitung (54,515) > ttabel 5% 

(2,068),maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti penggunaan model pembelajaran 

course review horay didukung media benda kongkrit pada siswa kelas VA SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2017/2018 mampu dalam mengidentifiksi jenis-jenis tanah. 

(2) Dari hasil uji t dengan menggunakan one sample test-t didapat thitung (41,287) > ttabel 5% 

(2,068),maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti penggunaan model pembelajaran 

direct instruction pada siswa kelas VB SDIT Al Istiqomah kabupaten Nganjuk tahun ajaran 

2017/2018 belum mampu dalam mengidentifikasi jenis-jenis tanah. (3) Dari hasil uji t dengan 

menggunakan independent sample t-test diperolehth= 3,844 > tt 5% = 2,013. Hal iniberarti ada 

pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model course review horay didukung media 

benda konkrit terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas V 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam merupakan salah satu komponen 

dari serangkaian mata pelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Mata pelajaran IPA 

menjadi salah satu bagian dari ilmu 

pengetahuan yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan, mulai dari 

jenjang pendidikan dasar sampai 

dengan pendidikan tinggi. Melalui 

pembelajaran IPA siswa dapat berfikir 

logis secara sistematis dan mencermati 

praktek kehidupan sehari-hari, oleh 

karena itu tujuan pembelajaran harus 

dicapai secara tuntas dalam proses 

pembelajaran. 

Pada materi kelas V semester 2 

yang berkaitan dengan memahami 

perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam, terdapat 7 KD yang 

harus dipelajari siswa, salah satunya 

adalah KD 7.2 mengidentifikasi jenis-

jenis tanah. Pada materi ini siswa 

dituntut untuk dapat menjelaskan 

susunan tanah, menyebutkan jenis-jenis 

tanah, menjelaskan karakteristik dari 

berbagai jenis tanah. 

Namun berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan di lapangan 

menunjukkan masih banyak siswa 

kelas V di sekolah dasar yang belum 

mampu mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah. Sebagian besar siswa kelas V 

masih merasa kesulitan dalam 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah. Hal 

ini disebabkan oleh guru-guru 

disekolah dasar mengajarkan materi 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah di 

kelas V kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang diterapkan guru 

dalam kelas, sehingga banyak siswa 

yang pasif dan tidak antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Siswono (dalam 

Primasatya (2016:51)), “berfikir 

merupakan suatu kegiatan mental 

melalui transformasi yang melibatkan 

interaksi dalam memcahkan masalah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut 

dipilihlah model pembelajaran course 

review horay untuk diujicobakan. 

Penerapan model pembelajaran 

tersebut diharapkan dapat menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan. 

Menurut Kurniasih (2017 : 80), 

“Model pembelajaran course 

review horay merupakan model 

pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap 

siswa yang dapat menjawab 

benar maka siswa tersebutZ 

diwajibkan berteriak “hore” 
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atau yel-yel lainnya yang 

disepakati.” 

 

Berdasarkan kutipan tersebut 

model pembelajaran course review 

horay dapat mengatasi kesulitan belajar 

siswa, karena model pembelajaran ini 

memiliki berbagai kelebihan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Kurniasih (2017 : 81), “kelebihan 

model pembelajaran course review 

horay adalah sebagai berikut: 1) 

Pembelajaran menarik dan mendorong 

siswa untuk dapat terjun kedalamnya. 

2) Pembelajaran tidak monoton karena 

diselingi sedikit hiburan sehingga 

suasana tidak menegangkan. 3) Siswa 

lebih semangat belajar karena suasana 

pembelajaran berlangsung 

menyenangkan. 4) Melatih kerjasama 

antar siswa di dalam kelas”.  

Selain model pembelajaran 

yang mempengaruhi ketercapaian hasil 

belajar siswa yaitu media 

pembelajaran. Adanya media 

pembelajaran mampu membantu siswa 

dalam memahami setiap materi yang 

diberikan oleh guru. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

media benda konkrit. Menurut  sudjana 

dkk (2009 : 196) sebagai berikut. 

Menggunakan benda-benda 

nyata atau makhluk hidup (real 

life materials) dalam 

pengajaran sering kali paling 

baik,dalam menampilkan 

benda-benda nyata tentang 

ukuran, suara, gerak-gerak, 

permukaan, bobot-badan, bau 

serta manfaatnya. Para siswa 

akan lebih banyak belajar 

misalnya tentang ayam hutan 

yang dikandangkan di kelas 

untuk dipelajari, disbanding 

sekadar melihatnya digambar. 

 

Dari pendapat tersebut, media 

benda nyata  atau disebut juga media 

benda konkrit adalah media yang dapat 

dibawa ke ruangan kelas sehingga 

secara langsung siswa dapat 

mengamati ukuran, bau, permukaan 

suatu objek benda. Proses pengamatan 

tersebut memberi kesempatan kepada 

siswa mengembangkan rasa ingin 

tahunya sehingga siswa dapat 

mempelajari banyak hal. Media benda 

konkrit yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanah asli. Tanah 

asli ini bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Berdasarkan uraian di tersebut 

dipilih judul penelitian “Pengaruh 

Model Course Review Horay 

Didukung Media Benda Konkrit 

Terhadap Kemampuan Mengidentifiksi 

Jenis-jenis Tanah Pada Siswa Kelas V 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk.” 

Penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Reza Septiyan | 14.1.01.10.0192 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

1. Untuk mengetahui kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

dengan menggunakan model course 

review horay didukung media 

benda konkrit pada siswa kelas V 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk dengan KKM ≥75. 

2. Untuk mengetahui kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

dengan menggunakan model direct 

instruction pada siswa kelas V 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk dengan KKM ≤75. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh 

model course review horay 

didukung media benda konkrit 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

pada siswa kelas V SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif, karena pendekatan ini 

menjelaskan suatu gejala atau 

fenomena  melalui penghitungan secara 

ilmiah, berdasarkan data-data numerik. 

Teknik penelitian yang digunakan 

adalah teknik “Quasi Eksperimen 

Design” dengan jenis “Nonequivalent 

Control Group Design. Pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random. 

Berikut ini gambaran dari 

teknik Nonequivalent Control Grup 

Design. 

 

Kelompok PreTest Perlakuan PostTest 

Kelas 

Eksperimen    

Kelas 

Kontrol    

 

Keterangan: 

 = Pre-test kelompok Eksperimen. 

 = Postest kelompok Eksperimen. 

 = Perlakuan pembelajaran 

menggunakan model Course 

Review Horay didukung media 

Benda konkrit 

 = Perlakuan pembelajaran 

menggunakan model direct                             

instruction 

= Pre-test kelompok kontrol. 

= Postest kelompok kontrol. 

Tempat penelitian ini di SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk, dengan 

subjek penelitian yaitu kelas Va sebagai 

kelas eksperimen dan kelas Vb sebagai 

kelas kontrol.  

Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik analisis statistic inferensial. 

Untuk analisis hipotesis 1 dan hipotesis 

2 menggunakan uji one sample t test 

sedangkan untuk menguji hipotesis 3 
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menggunakan uji independent sample t 

test.  

 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian analisis dari 

data penelitian diperoleh antara lain 

Hasil pengujian normalitas pretest dan 

posttest kelas kontrol yang telah 

dilakukan diketahui bahwa Asymp. Sig. 

(2-tailed) dari data pretest dan posttest 

masing-masing adalah 0,070 dan 

0,195.  Sedangkan dari data hasil 

pengujian normalitas pretest dan 

posttest kelas eksperimen yang telah 

dilakukan diketahui bahwa Asymp. Sig. 

(2-tailed) dari data pretest dan posttest 

masing-masing adalah 0,097 dan 

0,183. Sesuai dengan ketentuan apabila 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 

maka dapat diartikan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Hasil uji 

homogenitas diperoleh signifikasi pada 

kelas kontrol yaitu pre-test 0,456 > 

0,05 dan post-test 0,274 > 0,05 dan 

untuk kelas eksperimen diperoleh data 

pada pre-test 0,222 > 0,05 dan post-test 

0,247 > 0,05 maka data tersebut 

dinyatakan homogen karena 

mempunyai varians yang sama. 

a.  

Hasil analisis untuk hipotesis 1 

dengan menggunakan one sample t-

test diperoleh thitung (54,515) > ttabel 

5% (2,068) dengan df 23. 

Sehingga, hipotesis 1 diterima. 

b.  

Hasil analisis untuk hipotesis 2 

dengan menggunakan one sample t-

test diperoleh thitung (41,287) > ttabel 

5% (2,068) dengan df 23. 

Sehingga, hipotesis 2 diterima. 

c.  

Hasil analisis untuk hipotesis 3 

dengan menggunakan independent 

sample t-tes diperoleh thitung (3,844) 

> ttabel 5% (2,013) dengan df 46, 

maka Ha diterima. 

 

IV.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan one sample test-t 

didapat thitung (54,515) > ttabel 5% 

(2,068) dengan df 23, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
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berarti penggunaan model 

pembelajaran course review horay 

didukung media benda kongkrit 

pada siswa kelas VA SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018 mampu 

dalam mengidentifiksi jenis-jenis 

tanah. 

2. Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan one sample test-t 

didapat thitung (41,287) > ttabel 5% 

(2,068) dengan df 23, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti penggunaan model 

pembelajaran direct instruction 

pada siswa kelas VB SDIT Al 

Istiqomah kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018 belum 

mampu dalam mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

3. Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan Independent sample 

test didapat  thitung (3,844) > ttabel 5% 

(2,013) dengan df 46, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa  ada pengaruh 

model pembelajaran Course 

Review Horay didukung media 

Benda Konkrit terhadap 

kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V 

SDIT AL Istiqomah  Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018. 
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