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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar IPA siswa 

pada materi Gaya Magnet. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada materi pembelajaran Gaya Magnet dengan menggunakan 

model pembelajaran Course Review Horay di kelas VA SD Negeri 101776 

Sampali. Penelitian ini menggunakan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

dengan tindakan model pembelajaran Course Review Horay. Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VA SD Negeri 101776 Sampali Tahun 

Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 37 orang. Penelitian ini dilaksanakan dua 

siklus, yakni siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

motivasi siswa dan lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran Course 

Review Horay. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis 

data kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil observasi motivasi belajar 

siswa pada siklus I pertemuan I terdapat 11 orang siswa (30%) yang termotivasi 

dan 26 siswa (70%) tidak termotivasi dalam belajar, sehingga persentase motivasi 

belajar siswa secara klasikal adalah 30%. Kemudian, pada siklus I pertemuan II 

terdapat 20 orang siswa (54%) yang termotivasi dan 17 siswa (46%) yang tidak 

termotivasi, sehingga persentase motivasi belajar siswa secara klasikal 

memperoleh 54%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I terdapat 27 siswa (73%) 

yang termotivasi dan 10 orang siswa (27%) yang tidak termotivasi dalam belajar. 

Dan mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan II, yakni terdapat 33 orang 

siswa (89%) yang termotivasi dan 4 orang siswa (11%) yang tidak termotivasi 

dalam belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Course 

Review Horay dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi Gaya 

Magnet di kelas VA SD Negeri 101776 Sampali Tahun Ajaran 2015/2016. 


