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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kenyataannya siswa sering menganggap IPA 

sebagai mata pelajaran yang sulit, hal ini disebabkan karena siswa harus memahami banyak 

sekali konsep-konsep ilmiah, yang mengakibatkan hasil belajar siswa tidak tercapai, 

dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah saja dalam menyampaikan 
pembelajaran, sehingga menimbulkan verbalisme, kebosanan dan menjadikan siswa pasif. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 

menggunakan model course review horay dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya pada siswa kelas IV. 2) Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam tanpa 

menggunakan model course review horay dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas IV. 3) Untuk membuktikan pengaruh yang signifikan 
penerapan model course review horay terhadap kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya siswa kelas IV SDN Mojokambang Kecamatan Bandar 

Kedungmulyo Kabupaten Jombang. 

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, teknik penelitian menggunakan 
eksperimen diadaptasi dari Pretest Posttest Control Group Design Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SDN Mojokambang Jombang yang terdiri dari 20 siswa (kelompok 

eksperimen) dan 20 siswa (kelompok kontrol). Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan dalam dua kali pertemuan, dengan menggunakan instrumen berupa tes. Teknik 

analisis yang digunakan adalah uji-t independent sample test. 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Kemampuan siswa kelas IV SDN Mojokambang Kecamatan Bandar Kedungmulyo 
Kabupaten Jombang dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan 

menggunakan model pembelajaran course review horay, > KKM. Hal ini dibuktikan dari 

hasil nilai rata-rata pada nilai pretest sebesar 61,75 meningkat pada posttest sebesar 85,75. 2) 
Kemampuan siswa kelas 4 SDN Mojokambang Keacamatan Bandar Kedungmulyo 

Kabupaten Jombang dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya tanpa 

menggunakan model pembelajaran course review horay, < KKM. Hal ini dibuktikan dari 
hasil nilai rata-rata pada nilai pretest sebesar 51,75 meningkat pada posttest sebesar 72,75. 3) 

Ada pengaruh model pembelajaran course review horay terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya siswa kelas IV SDN Mojokambang 

Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun Ajaran 2016/2017”. Hal ini 
dibuktikan dari perolehan nilai sig. (2-tailed) 0,001 < 0,05, maka Ha diterima. 

 

Kata Kunci: pembelajaran, Course Review Horay, makanan 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pembaharuan sistem 

pendidikan nasional telah ditetapkan visi, 

misi dan strategi pembangunan pendidi-

kan nasional. Visi pendidikan nasional 

adalah terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan ber-

wibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia yang berkem-

bang menjadi manusia berkualitas se-

hingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. 

Terkait dengan visi tersebut telah 

ditetapkan serangkaian prinsip penye-

lenggaraan pendidikan untuk dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan reformasi 

pendidikan. Menurut Rusman (2010: 3), 

“Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Proses pembelajaran perlu direncanakan, 

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 

terlaksana secara efektif dan efisien”. 

Maka kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan haruslah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (Student Centered 

Learning), siswa dituntut untuk aktif dan 

senantiasa ambil bagian dalam aktivitas 

belajar. Guru dapat berfungsi sebagai 

fasilitator dan membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh siswa selama 

proses pembelajaran. 

Pendidikan IPA merupakan pendi-

dikan yang dapat dijadikan wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sen-

diri, dan alam sekitar, serta prospek peng-

embangan lebih lanjut dalam menerap-

kannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Susanto (2013:166) meng-

artikan bahwa pengertian IPA sebagai be-

rikut. 

IPA adalah usaha yang dilakukan 

oleh manusia dalam memahami 

alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dije-

laskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

 

Pada kenyataannya siswa sering 

menganggap IPA sebagai mata pelajaran 

yang sulit, hal ini disebabkan karena 

siswa harus memahami banyak sekali 

konsep-konsep ilmiah, yang mengaki-

batkan hasil belajar siswa tidak tercapai, 

dikarenakan guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja dalam menyampai-

kan pembelajaran. Perlu disadari juga 

mengajarkan IPA dengan menggunakan 

metode ceramah mudah menimbulkan 

verbalisme, kebosanan dan menjadikan 

siswa pasif. 

Untuk mengatasi permasalahan ter-

sebut, maka dalam proses pembelajaran 

dilakukan metode pembelajaran yang 

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran yaitu dengan metode 

course review horay. Menurut Imas 

Kurniasih dan Berlin Sani (2015:81) 

menyatakan bahwa: “model pembelajaran 

Course Review Horay me-rupakan salah 
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satu pembelajaran kooperatif yaitu kegi-

atan belajar mengajar dengan cara penge-

lompokan siswa ke dalam kelompok-

kelompok kecil”. 

Dengan penggunaan model course 

review horay dalam pembelajaran, diha-

rapkan siswa akan merasa senang dan 

mudah memahami tentang diri sendiri 

dan alam sekitar. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

peneliti mencoba untuk melakukan sebu-

ah penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Course Review 

Horay Terhadap penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya pada 

Bumi Siswa Kelas 4 SDN Mojokam-

bang Kecamatan Bandar Kedungmul-

yo Kabupaten Jombang Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyo-

no (2014: 7), “metode ini disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik”. Dalam penelitian ini digunakan 

teknik penelitian eksperimen. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di 

SDN Mojokambang Kabupaten Jombang, 

dengan sasaran penelitian pada siswa 

kelas IV Tahun Ajaran 2016/2017 dan 

waktu penelitian dilaksanakan pada se-

mester genap Tahun Ajaran 2016/2017. 

Populasi dalam penelitian ini seba-

nyak 40 siswa kelas IV-A dan kelas IV-B 

SDN Mojokambang Kab. Jombang. 

Penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling, yaitu sampling 

jenuh. Jadi sampel penelitian ini adalah 

40 siswa kelas IV SDN Mojokambang 

Jombang, kelas kontrol IV-B sebanyak 

20 dan kelas IV-A eksperimen sebanyak 

20 siswa. 

Instrumen penelitian yang diguna-

kan yaitu tes, alat evaluasinya berupa tes 

tertulis pilihan ganda (sebanyak 20 soal 

objektif). 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini menggunakan 

2 kelas sampel yaitu kelas IV-A untuk 

kelas eksperimen dan kelas IV-B untuk 

kelas kontrol SDN Mojokambang Kab. 

Jombang. Pada kelas eksperimen men-

dapat perlakuan pembelajaran dengan 

model pembelajaran course review ho-

ray sedangkan pada kelas kontrol tidak 

mendapat perlakuan model pembelaja-

ran course review horay. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas, maka hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini, yaitu: “Ada pengaruh 

model pembelajaran course review ho-

ray terhadap kemampuan menggolong-

kan hewan berdasarkan jenis makanan-

nya kelas IV SDN Mojokambang Keca-
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matan Bandar Kedungmulyo Kabupaten 

Jombang Tahun Ajaran 2016/ 2017”. 

Dalam penelitian ini, nilai sig. (2-

tailed) < 0,05 maka Ha diterima artinya 

ada pengaruh yang signifikan penerapan 

model course review horay terhadap ke-

mampuan menggolongkan hewan ber-

dasarkan jenis makanannya siswa kelas 

IV SDN Mojokambang Kec. Bandar 

Kedungmulyo Kabupaten Jombang. 

Sesuai penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Pratiwi (2011) dengan 

judul Penerapan Model Course Review 

Horay (CRH) Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV SDN 

Merjosari Malang. Hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa keaktifan siswa pada 

pembelajaran dengan penerapan model 

CRH 66,87 pada awal siklus I menjadi 

84,97 pada akhir siklus II. Hasil belajar 

juga meningkat dari rata-rata 58,78 dan 

ketuntasan kelas 43,75% sebelum tinda-

kan menjadi rata-rata 79,7 dan ketunta-

san kelas mencapai 68,75% pada akhir 

siklus II. Dengan demikian penerapan 

model CRH dapat meningkatkan aktivi-

tas dan hasil belajar siswa dalam pem-

belajaran IPA. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dikemukakan pada bab IV dapat disim-

pulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh model pembelajaran 

course review horay terhadap kemampu-

an menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya siswa kelas IV SDN 

Mojokambang Kecamatan Bandar Ke-

dungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 

Ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan 

dari hasil nilai rata-rata pada nilai pretest 

sebesar 61,75 meningkat pada posttest 

sebesar 85,75.  

2. Ada pengaruh model pembelajaran tanpa 

course review horay terhadap kemampu-

an menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya siswa kelas IV SDN 

Mojokambang Kecamatan Bandar Ke-

dungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 

Ajaran 2016/2017”.. Hal ini dibuktikan 

dari hasil nilai rata-rata pada nilai pretest 

sebesar 51,75 meningkat pada posttest 

sebesar 72,75. 

3. Ada pengaruh model pembelajaran 

course review horay dibandingkan de-

ngan tanpa menggunakan course review 

horay terhadap kemampuan menggolong-

kan hewan berdasarkan jenis makanan-

nya siswa kelas IV SDN Mojokambang 

Kecamatan Bandar Kedungmulyo 

Kabupaten Jombang Tahun Ajaran 

2016/2017”. Hal ini dibuktikan dari 

perolehan nilai sig. (2-tailed) 0,001 < 

0,05. 
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