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ABSTRACT

The research aims to improve learning outcomes Natural Sciences (IPA) with the application of 
methods Scramble and Course Review Horay (SCRH) in the third grade students of SDN 1 ^ C 
South Kediri West Lombok in the academic year 2015/2016. This type of research is the 
Classroom Action Research (PTK) is conducted in two cycles. Each cycle there are two meetings 
with the allocation of time 5x35 minutes per cycle .. Indicators of this study have seen improved 
learning results from the first cycle to the second cycle in which the percentage of classical 
completeness of at least 85% and reached KKM set at 65.
The results showed an increase from cycle to cycle. In the first cycle the average value reached 
64.62 and completeness klasikalnya reached 65.4%, while in the second cycle the average value 
reached 76.2 and completeness klasikalnya reached 88.5%. In the first cycle based on the 
observation of teacher activity obtained a score of 17 and categorized as excellent, while in the 
second cycle obtain a score as much as 19 and categorized very well, the increased activity of the 
teacher is seen from the increasing number of acquisition scores from cycle to cycle. In the first 
cycle of learning activities of students obtained a score of 63 and categorized as active, while in 
the second cycle obtain a score is 69 and very active category. This shows that student learning 
activities increased from cycle to cycle. Based on the research results tidakan class (PTK) with 
the application of methods Scramble and Course Review Horay (SCRH) on science lesson grade 
III said effective and successful. Therefore it can be concluded that the application of the method 
Scramble and Course Review Horay (SCRH) can improve learning outcomes IPA Class III ^ C 
SDN 1 Kediri South West Lombok in the academic year 2015/2016.

Keywords: Implementation Method  Scramble and Course Review Horay (SCRH)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan 
penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) pada siswa kelas IIIC SDN 1 
Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdapat dua kali 
pertemuan dengan alokasi waktu 5x35 menit setiap siklus. Metode pengumpulan yang 
digunakan, yaitu observasi, Tes dan Dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini dilihat 
dari peningkatan hasil belajar  dari siklus I ke siklus II dimana persentase ketuntasan klasikal 



minimal 85% serta mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. Hasil penelitian ini menunjukkan 
terjadi peningkatan dari siklus ke siklus. Pada siklus I nilai rata-rata  mencapai 64,62 dan 
ketuntasan klasikalnya mencapai 65,4%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 76,2 
dan ketuntasan klasikalnya mencapai 88,5%. Pada siklus I berdasarkan hasil observasi aktivitas 
guru memperoleh skor sebanyak 17 dan berkategori sangat baik, sedangkan pada siklus II 
memperoleh skor sebanyak 19 dan berkategori sangat baik, peningkatan aktivitas guru ini dilihat 
dari bertambahnya jumlah perolehan skor dari siklus ke siklus. Pada siklus I aktivitas belajar 
siswa memperoleh skor sebanyak 63 dan berkategori aktif, sedangkan pada siklus II memperoleh 
skor sebanyak 69 dan berkategori sangat aktif. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa 
dari siklus ke siklus meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tidakan kelas (PTK) dengan 
penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) pada pelajaran IPA kelas III 
dikatakan efektif dan berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas IIIC
SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kata-Kata Kunci: Penerapan Metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH)

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang
Berdasarkan observasi dan wawancara 
yang dilakukan pada hari Senin, 14 
Desember 2015 di kelas IIIC SDN 1 
Kediri Selatan Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2015/2016 pada bidang studi 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih 
ada siswa SDN 1 Kediri Selatan yang 
belum mencapai nilai  standar kriteria 
ketuntasan minimal (KKM). Hal 
tersebut didapatkan dari nilai ulangan 
MID semester yang dilakukan di 
sekolah  dengan rincian  jumlah siswa 
kelas IIIC adalah 26 orang, interval nilai 
dari yang tertinggi sampai terendah 
adalah 92,5 – 25, sehingga hanya 17 
siswa yang tuntas atau  65,4% dan 
sisanya  sebanyak 9 siswa yang belum  
tuntas dengan penetapan  nilai KKM  
yakni 65. Hal tersebut tidak sesuai 
dengan  kriteria ketuntasan  minimal 
(KKM) yaitu 65 dengan kentuntasan 
klasikal  80% pada mata pelajaran IPA  

yang telah ditetapkan  di SDN 1 Kediri 
Selatan.
Adapun yang mempengaruhi rendahnya 
hasil belajar IPA yang dinyatakan oleh 
guru  kelas III	C SDN 1 Kediri 
SelatanNovia Karisnawati,S.Pd antara 
lain sebagai berikut :
1. Disaat guru menjelaskan siswa tidak

memperhatikan  penjelasan guru 
selama proses pembelajaran dan 
beberapa orang siswa asik main 
sendiri. 

2. Siswa cepat merasa bosan  karena 
kesulitan memahami materi yang 
begitu banyak pada pelajaran IPA. 

3. Penggunaan metode lama yang biasa 
digunakan guru yaitu menggunakan 
metode ceramah dan tanya jawab 
sehingga siswa tidak bersemangat 
untuk mengikuti pelajaran. 



B. Rumusan Masalah dan Pemecahan 
Masalah
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka permasalahan dalam 
penelitiain ini dapat dirumuskan  
menjadi sebagai berikut :
“Bagaimanakah Penerapan Metode 
Scramble Dan Course Review Horay 
(SCRH) Untuk  Peningkatan Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas III	C SDN 1 
Kediri Selatan Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. 

2. Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi masalah hasil 
belajar dalam pelajaran IPA siswa 
kelas III	CSDN 1 Kediri Selatan 
peneliti dapat menerapan metode 
Sramble dan Course Review Horay
(SCRH)

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas 
tujuan penelitian ini  adalah: untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas III	C SDN 1 Kediri Selatan Lombok 
Barat Tahun Pelajaran 2015/2016 pada 
pelajaran IPA dengan menerapkan 
metode Scramble dan Course Review 
Horay (SCRH). 

D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan  dari 
hasil penelitian ini adalah :
1. Bagi Sekolah dan Guru

a. Menjadi solusi problem 
pembelajaran akibat  keragaman 
kemampuan siswa dengan 
menerapkan metode Scramble dan 
Course Review Horay (SCRH).

b. Sebagai masukan bagi guru-guru 
untuk dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa supaya menerapkan 
metode Scramble dan Course 
Review Horay (SCRH). 

c. Sebagai upaya dalam 
meningkatkan kualitas  
pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Siswa
a. Meningkatkan kemampuan 

berfikir  kritis dan kreatif.
b. Meningkatkan minta, motivasi 

dan peran serta siswa  dalam 
kegiatan pembelajaran.

c. Meningkatkan  kemampuan siswa 
dalam berkonsentrasi, 
bersosialisasi dan bekerjasama.

3. Bagi peneliti 
a. Dapat mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan 
tentang proses pembelajaran.

b. Dapat menambah wawasan  
sehingga mengetahui  situasi dan 
kondisi  pembelajaran di dalam 
kelas.

c. Membudayakan kebiasaan 
meneliti. 

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan
1. Variabel Harapan

a) Hasil Belajar
(1)Belajar

Menurut Kimble, dkk., (dalam 
Sumiati 2012: 38) “sifat 
perubahan perilaku  dalam 
belajar relatif permanen. Dengan 
demikian  hasil belajar dapat 
diidentifikasi  dari adanya 
kemampuan  melakukan sesuatu  
secara permanen, dapat diulang-
ulang  dengan hasil yang sama”. 
Menurut Gagne (dalam Susanto 
2015:1), belajar dapat di 
definisikan sebagai suatu proses 
dimana  suatu organisme  
berubah perilakunya  sebagai 
akibat pengalaman. Menurut 
pengertian ini, 



(2) Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Wasliman (dalam Susanto, 
2013: 12) hasil belajar yang dicapai 
oleh peserta didik merupakan hasil 
interaksi antara berbagai faktor  
yang mempengaruhi baik faktor 
internal maupun eksternal. Secara 
perinci uraian mengenal faktor 
internal dan eksternal, sebagai 
berikut :
a. Faktor internal adalah faktor 

yang ada dalam diri  peserta 
didik, yang mempengaruhi 
kemampuan belajarnya. Faktor 
internal meliputi: kecerdasan, 
minat dan perhatian, motivasi 
belajar, ketekunan, sikap, 
kebiasaan belajar, serta kondisi 
fisik  dan kesehatan.

b. Faktor eksternal adalah faktor 
yang berasal dari luar diri 
peserta didik yang 
mempengaruhi hasil belajar. 
Faktor eksternal meliputi: 
faktor keluarga, faktor sekolah, 
dan faktor masyarakat.

b) Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
(1) Pengertian IPA

Menurut Susanto (2015: 165) Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) yang 
sering juga disebut pendidikan 
sains disingkat menjadi IPA. Mata 
pelajaran IPA merupakan mata 
pelajaran pokok dalam kurikulum 
pendidikan di Indoneseia, termasuk 
pada jenjang sekolah dasar sampai
sekolah menengah.

(2) Tujuan Pelajaran IPA
Adapun tujuan pembelajaran Sains 
di Sekolah Dasar  dalam Badan 
Nasional Standar Pendidikan 
(BSNP, 2006) (dalam Susanto, 
2015:171), dimaksudkan untuk: 

1. Memperoleh keyakinan 
terhadap kebesaran Tuhan 
Yang Maha Esa berdasarkan 
keberadaan, keindahan, dan 
keteraturan alam ciptaann-Nya.

2. Mengembangkan pengetahuan 
dan pemahaman konsep-
konsep IPA yang bermanfaat 
dan dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.

3. Mengembangkan rasa ingin 
tahu, sikap positif dan 
kesadaran tentang adanya 
hubungan yang saling 
mempengaruhi antara IPA, 
lingkungan, teknologi dan 
masyarakat.

4. Mengembangkan ketrampilan 
proses untuk menyelidiki  alam 
sekitar, memecahkan masalah 
dan membuat keputusan.

5. Meningkatkan kesadaran untuk 
berperan serta dalam 
memelihara, menjaga dan 
melestarikan lingkungan alam 
dan segala keteraturannya 
sebagai salah satu ciptaan 
Tuhan.

6. Memperoleh bekal 
pengetahuan, konsep dan 
ketrampilan IPA sebagai dasar 
untuk melanjutkan pendidikan 
ke SMP atau MTs.

(3) Ruang Lingkup IPA
Secara terperinci lingkup materi 
yang terdapat dalam Kurikulum 
KTSP adalah: (1) Makhluk hidup 
dan proses kehidupannya, yaitu 
manusia, hewan, tumbuhan dan 
interaksinya dengan lingkungan, 
serta kesehatan. (2) Benda atau 
materi, sifat-sifat dan kegunaannya 
meliputi: cair, padat dan gas. (3) 
Energi dan perubahaannya 
meliputi: gaya, bunyi, panas, 
magnet, listrik, cahaya, dan 



pesawat sederhana. (4) Bumi dan 
alam semesta meliputi: tanah, bumi, 
tata surya, dan benda-benda langit 
lainnya. 

(4) Fungsi dan Manfaat IPA
 Fungsi

1. Membangun pola berpikir
2. Menjelaskan 

adanyanhubungan antara 
berbagai gejala alam

3. Menguasai atau mengontrol 
alam guna kesejahteraan 
manusia

4. Melestarikan berbagai gejala 
alam

Manfaat 
1. Sikap ingin tahu 

(Curiousity)
2. Sikap ingin mendapatkan 

sesuatu yang baru 
(Originality)

3. Sikap kerja sama 
(Cooperation)

4. Sikap tidak putus asa 
( Perseverance)

5. Sikap terbuka untuk 
menerima (Open-
Mindedness)

6. Sikap mawas diri (Self 
Critism)

7. Sikap bertanggung jawab 
(Responsibility)

8. Sikap berpikir bebas 
(Independence In Thinking)

9. Sikap kedisiplinan diri (Self 
Discipline)

2. Variabel Tindakan 
a) Metode pembelajaran Scramble

Menurut Taylor (dalam Huda, 
2013: 303), Scramble merupakan 
salah satu metode pembelajaran 
yang dapat meningkatkan 
konsentrasi dan kecepatan  
berpikir siswa. Metode ini 
mengharuskan siswa untuk 

mengggabungkan otak kanan dan 
otak kiri.
Sintak pembelajaran Scramble
dapat di terapkandengan  
mengikuti tahap-tahap berikut ini 
:
a) Guru menyajikan materi sesuai 

topik
b) Setelah selesai menjelaskan 

materi, guru membagikan  
lembar kerja dengan jawaban 
yang di acak susunanya. 

c) Guru memberi durasi tertentu 
untuk pengerjaan soal.

d) Siswa mengerjakan soal 
tentang  berdasarkan waktu 
yang telah ditentukan guru.

e) Guru mengecek durasi waktu  
sambil memeriksa pekerjaan 
siswa.

f) Jika waktu pengerjaan soal 
habis, siswa wajib 
mengumpulkan  lembar 
jawaban kepada guru. Dalam 
hal ini, baik siswa yang selesai 
maupun tidak selesai harus 
mengumpulkan jawaban itu.

g) Guru melakukan penilaian, 
baik dikelas maupun dirumah. 
Penilaian dilakukan 
berdasarkan seberapa cepat 
siswa mengerjakan soal dan 
seberapa banyak  soal yang ia 
kerjakan dengan benar.

h) Guru memberi apresiasi dan 
rekognisi kepada siswa-siswi 
yang berhasil, dan memberi 
semangat kepada  siswa yang 
belum cukup berhasil 
menjawab dengan cepat dan 
benar.

Adapun kelebihan dan Kekurangan 
Metode Scramble, yaitu: 
1) Kelebihan metode Scramble



(a) Melatih siswa untuk belajar 
cepat dan tepat.

(b) Mendorong siswa untuk belajar 
mengerjakan  soal dengan 
jawaban acak, da

(c) Melatih kedisiplinan siswa.
2) Kekurangan metode Scramble

(a)Siswa bisa saja mencontek  
jawaban temanya.

(b)Siswa tidak dilatih untuk berfikir 
kreatif,  dan, 

(c)Siswa menerima bahan mentah 
yang hanya perlu diolah dengan 
baik.

b) Metode Pembelajaran Course Review 
Horay
Menurut Huda (2013: 229) Course 
review horay merupakan metode 
pembelajaran yang dapat menciptakan 
suasana kelas menjadi meriah dan 
menyenangkan karena setiap siswa 
yang dapat menjawab  benar 
diwajibkan berteriak “horeee!!” atau 
yel-yel lainya yang disukai

Sintak langkah-langkah metode 
pembelajaran  Course Review Horay  
adalah sebagai berikut :
1) Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai.
2) Guru menyajikan  atau 

mendemontrasikan  materi sesuai  
topik dengan tanya jawab. 

3) Guru membagi siswa dalam 
kelompok-kelompok.

4) Untuk menguji pemahaman, siswa 
diminta membuat  kartu atau 
kotak sesuai dengan kebutuhan. 
Kartu atau kotak tersebut 
kemudian diisi dengan nomor 
yang ditentukan guru.

5) Guru membaca soal secara acak 
dan siswa menuliskan  jawabanya 
di dalam kartu atau kotak yang 
nomornya disebutkan guru.

6) Setelah pembacaan soal dan 
jawaban soal ditulis di dalam 

kartu atau kotak, guru dan siswa 
mendiskusikan soal ynang telah 
diberiakn tadi.

7) Bagi pertanyaan yang dijawab  
dengan benar, siswa memberi  
tanda chek list  ( “ )  dan langsung 
berteriak ’horee!!’ atau  
menyanyikan yel – yelnya.

8) Nilai siswa dihitung dari jawaban 
yang benar dan yang banyak 
berteriak ‘horee!!’.

9) Guru memberikan reward  pada  
kelompok yang memperoleh  nilai 
tertinggi atau yang paling sering 
memperoleh ‘horee!!’

Adapun kelebihan dan kekurangan 
metode Course Review Horay
1. Kelebihan metode Course Review 

Horay antar lain, yaitu:
(a) Strukturnya yang menarik  

dan dapat mendorong siswa  
untuk dapat terjun  
kedalamnya.

(b) Metode yang tidak monoton, 
karena diselingi  dengan 
hiburan, sehingga suasana 
tidak menegangkan.

(c)   Semangat belajar  yang 
meningkta karena  suasana 
pembelajaran berlangsung 
menyenangkan, dan 

(d) Skill kerja sama  antarsiswa 
yang semakin terlatih.

2. Kekurangan metode Course 
Review Horay, yaitu :
(a) Penyamarataan nilai antara 

siswa  pasif dan aktif.
(b) Adanya peluang untuk 

curang, dan
(c) Berisiko  menganggu suasana  

belajar kelas lain. 

B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian  yang dilakukan oleh : 
1. Eka Widyaningsih 



Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Eka Widyaningsih 
yang berjudul “ Penerapan Metode 
Scramble Untuk Meningkatkan 
Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA 
Siswa Kelas V SDN 30 Ampenan 
Tahun Pelajaran 2013/2014.”
Penelitian dikatakan berhasil karena 
terjadi peningkatan pada siklus I ke 
siklus II. 

2. Mariyanti
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diilakukan oleh Mariyati yang 
berjudul “Peningkatan Aktivitas Dan 
Hasil Belajar IPS Menggunakan 
Metode Course Review Horay Siswa 
Kelas V SDN 2 Midang Tahun 
Pelajaran 2012/2013” Jenis 
penelitian ini juga menggunakan 
penelitian tindakan kelas. Hasil 
analisis terhaadapn hasil tes evaluasi 
belajar siswa menunjukan 
peningkatan. 

C. Kerangka Berpikir
Agar hasil belajar siswa dapat 
meningkat seseorang guru 
mengupayakan berbagai cara yaitu salah 
satunya  dengan menerapkan metode 
pembelajaran Scramble dan Course 
Review Horay (SCRH).

D. Hipotesis Tindakan
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
apabila guru menerapkan metode 
Scramble dan Course Review Horay
(SCRH) dengan benar dalam proses  
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) pada siswa kelas III	C SDN 1 
Kediri Selatan, maka hasil belajar siswa 
akan meningkat. 

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Seting Penelitian 

1. Seting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan  di SDN 
1 Kediri Selatan yang terletak di desa 
Kediri, Jl. TGH. Abdul Karim, 
Kecamatan Kediri, Kabupaten 
Lombok Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Penelitian ini di 
laksanakan pada semester genap di 
kelas III	C Tahun Pelajaran 
2015/2016. 

2. Waktu penelitian  
Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan pada semester II pada 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Persiapan di mulai sejak bulan 
Desember 2015 dan pelaksanaan  
tindakan dilaksanakan pada bulan 
Maret sampai bulan April 2016. 
Siklus I dilaksanakan pada tanggal 
17-18 Maret 2016, sedangkan siklus 
ke II dilaksanakan pada tanggal 14-
15 April 2016. 

B. Subyek Penelitian  dan Observer 
Penelitian 
1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelasIIIC SDN 1 Kediri Selatan 
Tahun Pelajaran  2015/2016.

2. Observer Penelitian 
Dalam penelitian ini yang  menjadi 
guru adalah peneliti sendiri, 
sedangkan yang menjadi observer 
atau pengamat adalah guru kelas III	C.

C. Faktor yang Diteliti
1. Faktor Guru

Mengamati cara guru dalam 
merencanakan  pembelajaran dan 
bagaimana pelaksanaanya dalam  
proses pembelajaran di kelas

2. Faktor Siswa
Mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran 
berlangsung dengan menerapkan 



metode Scramble dan Course 
Review Horay (SCRH)  pada mata 
pelajaran IPA. 

D. Variabel Penelitian 
1. Definisi Operasional Variabel 

Harapan 
a) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan 
yang terjadi pada diri siswa 
setelah menerima perlakuan 
guru dalam  kegiatan 
pembelajaran. baik berupa 
pengetahuan, sikap dan 
keterampilan. 

b) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Ilmu Pengetahuan Alam  adalah 
ilmu pasti yang mempelajari 
tentang benda yang ada di alam, 
peristiwa alam, dan gejala-gejala 
alam yang dipelajari secara 
konkrit yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Definisi Operasional Variabel 
Tindakan 
a) Metode Scramble

Metode Scramble adalah suatu 
metode mencari pasangan soal 
dengan jawaban yang disediakan 
namun susunan kata atau 
kalimatnya masih dalam bentuk 
acak yang digunakan untuk 
menguji pemahaman siswa
dalam menerima materi 
pembelajaran dan mengajak 
siswa untuk menerka dengan  
cepat dan tepat suatu jawaban. 

b) Metode Course Review Horay
Metode Course Review Horay 
merupakan suatu metode 
pembelajaran yang di gunakan 
untuk menguji pemahaman 
siswa dan mengajak siswa untuk 
aktif bekerjasama dalam suatu 
kelompok dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang ada 
dengan suasana yang 
menyenangkan dan tidak 
membosankan. 

E. Rancangan dan Langkah-Langkah 
Penelitian
1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 
menggunakan penelitian tindakan 
kelas (PTK), agar dapat 
mengimplementasikan metode 
Scramble dan Course Review Horay 
(SCRH). Penelitian tindakan kelas 
(PTK), merupakan penelitian 
tindakan yang umum dilakukan guru 
guna memperbaiki mutu  praktik 
pembelajaranya di dalam kelas. 
Ada beberapa ahli yang 
mengemukakan model penelitian 
tindakan dengan bagan yang 
berbeda, namun secara garis besar 
terdapat empat tahapan yang lazim 
dilalui, yaitu: (1) Perencanaan, (2) 
Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan 
(4) Refleksi. Adapun model dan 
penjelasan masing-masing tahap 
adalah sebagai berikut. 

Gambar 3.1 Model Tahap Siklus Penelitian 
(Arikunto 2008 :16)

Pelaksanaan 

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan 

Refleksi

Refleksi 

?



Dalam sebuah siklus dilaksanakan 2 
kali  pertemuan dengan alokasi waktu 
yang sama yaitu  5 x 35 menit. 

2. Langkah-Langkah Penelitian 
Adapun rincian Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilakukan 
dengan menerapkan metode 
Scramble dan Course Review 
Horay (SCRH)dalam dua siklus  
dengan langkah-langkah  sebagai 
berikut:
(1) Perencanaan

Dalam perencanaan terdiri dari 
:

(1) Menentukan materi 
pembelajaran dan membuat 
jadwal pelaksanaansiklus I 
dan siklus II yang terlihat 
pada gambar 2.1 Tabel 
perencanaan tindakan.

(2) Mensosialisasikan kepada 
guru kelas mengenai 
pembelajaran dengan 
metode Scramble dan 
Course Review Horay 
(SCRH).

(3) Menyiapkan Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran(RPP) 
pembelajaran pada siklus I 
dengan mengkolaborasikan 
metode Scramble dan
Course Review 
Horay(SCRH)  sesuai materi 
yang telah di tentukan yang 
tertung dalam RPP.

(4) Menyusun lembar soal 
berupa LKS, lembar soal 
diskusi dan lembar soal tes 
untuk mengevaluasi hasil 
belajar siswa. 

(2) Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan pada 
tahap ini adalah pelaksanaan  
tindakan dengan  menerapkan 

metode Scramble dan Course 
Review Horay pada mata 
pelajaran IPA kelas III	C SDN 1 
Kediri Selatan untuk melihat 
hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran. Adapun tahap-
tahap pelaksanaan tindakan.

(3) Observasi (Pengamatan)
Observasi ini dilakukan oleh 
guru kelas dan dibantu guru 
lainya yang berada didalam 
kelas ketika proses pembelajaran 
berlangsung. Observasi 
dilakukan untuk mengamati latar 
kelas selama berlangsungnya 
proses pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan menerapkan 
pengkolaborasian metode 
Scramble dan Course Review 
Horay (SCRH). Objek observasi 
adalah kegiatan guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran.

(4) Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan 
evaluasi pada setiap akhir siklus 
yaitu dengan memberikan tes 
berupa soal pilihan ganda. 
Namun sebelum melaksanakan 
tes evaluasi di lakukan diskusi 
kelompok yang sesuai dengan 
prosedur masing-masing metode 
yang diterapkan pada proses 
pembelajaran yaitu 
menggunakan tes essay yang 
dimana jawabanya  telah tersedia 
namun masih  dalam keadaan 
acak pada metode Scramble,
sedangkan pada metode Course 
Review Horay menggunakan tes 
essay dimana guru membacakan 
soal kemudian siswa menjawab 
soal sesuai dengan nomor soal 
yang di bacakan guru, kemudia 
apabila jawabanya benar 
siswa/kelompok berteriak horay. 



(5) Refleksi 
Pada tahap ini dilakukan analisis 
data yang telah diperoleh. Hasil 
analisis data yang telah ada 
digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki serta 
menyempurnakan  perencanaan 
dan pelaksanaan tindakan pada 
siklus selanjutnya.

F. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: Observasi (Pengamatan),Tes,dan 
Dokumentasi. 
a. Observasi (pengamatan)
b. Dokumentasi, dan
c. Tes. 

G. Instrument Pengumpulan Data
Isntrument penelitian adalah 

alat bantu yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi kuantitatif 
tentang variabel yag sedang di teliti. 
Instrumen data yang digunakan dalam 
penelitian tindakan ini adalah :

1. Lembar Observasi,.
1. Lembar Dokumentasi,
2. Lembar Tes, 

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan setiap 

kali siklus pembelajaran berakhir. Data 
yang terkumpul untuk di analisis dalam 
penelitian ini meliputi hasil belajar 
siswa. Adapun rumus yang digunakan 
dalam menganalisis data sebagi berikut:
1. Penilaian Rata-rata Hasil Tes

Nilia rata-rata hasil tes ini didapat 
dengan menggunakan rumus:

X = ∑∑
Keterangan :
X = Nilai Rata-rata∑X = Jumlah semua nilai siswa∑N = Jumlah siswa 
(Aqib, dkk., 2009: 40)

2. Ketuntasan Klasikal
Ada dua kategori ketuntasan 

belajar yaitu, secara perorangan dan 
secara klasikal
a. Ketuntasan Belajar Secara 

Perorangan (Individual)

Ketuntasan belajar secara 
individual dikatakan tuntas 
apabila siswa memperoleh ≥ 65, 
dapat di tentukan dengan rumus 
sebagai berikut 

= 	 	 	 	
	 	100

NA :  Nilai Akhir
b. Ketuntasan Belajar Secara 

Klasikal
Menentukan hasil belajar siswa 
dilakukan secara klasikal yang 
ditentukan dengan rumus sebagai 
berikut.

= ∑ 	 	 	∑ 	
Tabel 3.2 Tingkat keberhasilan 
dan kategori hasil belajar siswa

Tingkat Keberhasilan 
(%)

Kategori 

> 80% Sangat tinggi
60-79% Tinggi 

420- 59% Sedang 
20 - 39% Rendah 

< 20% Sangat rendah
(Aqib, dkk., 2009: 41)

P = Ketuntasan Klasikal
Jika P ≥ 80% maka belajar dikatakan 
tuntas secara klasikal dan jika P < 
80% maka belajar dikatakan tidak 
tuntas. 

3. Menentukan Skor Aktivitas
a. Siswa

Data aktivitas siswa  dianalisis 
dengan cara, berikut :
 Menentukan skor aktivitas 

siswa secara umum dengan 



mengikuti pedoman 
penskoran sebagai berikut :
Skor maksimal = 4
X = Banyaknya siswa di 

dalam kelas yang aktif 
melakukan aktivitas 
sesuai deskriptor.

Skor 4 diberikan jika X >  
80% ( > 22 orang)

Skor 3 diberikan jika 57% < 
X ≤ 80% (15 orang - 20 
orang)

Skor 2 diberikan jika 26% < 
X ≤ 54% ( 8 orang – 14 
orang)

Skor 1 diberikan jika  X  ≤
26% (1-7 orang)

 Menentukan Mean Ideal (MI) 
dan Standar Daviasi Ideal 
(SDI) digunakan  rumus 
sebagai berikut :

MI = 12 X (skor maksimal 
+skor minimal)

SDI = 16 x (skor maksimal –
skor minimal)

Menentukan Kriteria 
keaktifan siswa digunakan 
skor standar  seperti yang 
tertera pada tabel berikut  ini, 
Nurkancana (dalam 
Maryanti, 2013: 120)
Tabel 3.3  Pedoman Kriteria 

Aktivitas Siswa
Interval Skor Kategori

MI+1,5 SDI < X 64 < x Sangat Aktif 
MI+0,5 SDI < X 
≤ MI+1,5 SDI

55 < x ≤
64

Aktif 

MI-0,5 SDI < X 
≤ MI+0,5 SDI

45 < x ≤
55

Cukup Aktif 

MI-1,5 SDI < X 
≤ MI-0,5 SDI

35 < x ≤
45

Kurang Aktif 

X ≤ MI-1,5 SDI X ≤ 35 Sangat Kurang 
Aktif 

X = rata-rata skor aktivitas 
siswa

Untuk data aktivitas 
siswa dikatakan berhasil 
apabila rata-rata siswa untuk 
setiap aktivitas  termasuk  
pada kriteria aktif  atau 
sangat aktif. 
(Mariyanti, 2013: 65)

b. Guru
 Menentukan skor aktivitas 

guru untuk masing-masing 
deskriptor yaitu :
Skor 4 diberikan jika semua 
deskriptor nampak
Skor 3 diberikan jika (3) 
deskriptor nampak
Skor 2 diberikan jika (2) 
deskriptor nampak
Skor 1 diberikan jika (1) 
deskriptor nampak

 Menentukan MI (Mean Ideal) 
dan SDI (Standar Daviasi 
Ideal)

MI = 12 x SMI

SDI = 13 x MI
MenentukanKriteria 

Keaktifan Siswa digunakan 
skor standar seperti yang 
tertera pada tabel berikut ini 
Nurkancana (dalam 
Mariyanti,2013: 65) 
Tabel 3.4 Pedoman Kriteria 

Keaktifan Guru
Interval Skor Kategori

MI+1,5 SDI < X 15 < x Sangat Baik
MI+0,5 SDI < X 
≤ MI+1,5 SDI

12 < x ≤
15

Baik

MI-0,5 SDI < X ≤
MI+0,5 SDI

8 < x ≤
12

Cukup Baik

MI-1,5 SDI < X ≤
MI-0,5 SDI

5 < x ≤ 8 Kurang Baik

X ≤ MI-1,5 SDI X ≤ 5 Sangat 
Kurang Baik 

X = rata-rata skor aktivitas 
guru.



Untuk data aktivitas siswa 
dikatakan berhasil apabila rata-
rataskor guru untuk setiap aktivitas  
termasuk  pada kriteria baik  atau 
sangat baik. (Mariyanti, 2013:65). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.6 Perkembangan Pelaksanaan 
Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa 
Dalam Pembelajaran IPA Dengan 
Penerapan Metode Scramble Da 
Course Review Horay (SCRH) Siklus I 
Dan Siklus II

Siklus Aktivitas  Guru Aktivitas Siswa Hasil belajar siswa
Skor Kategor

i 
Skor Kategor

i 
Rata-
rata

Ketuntasan 
Klasikal

I 17 Sangat 
Baik 

63 Aktif 64,62 65,4%

II 19 Sangat 
Baik 

69 Sangat 
Aktif 

76,2 88,5%

Berdasarkan  tabel diatas dapat di jelaskan 
bahwa:

1. Hasil Belajar
Pada siklus I diperoleh rata-rata 64,62 
dan persentase ketuntasan klasikalnya 
65,4%. Jumlah siswa yang memperoleh 
nilai ≥ 60 sebanyak 17 orang  dan 
memperolah nilai < 60 sebanyak 9 
orang dari 26 orang siswa. Sedangkan 
pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 
76,2 dan persentase kentuntasan 
klasikalnya 88,5%. Jumlah siswa yang 
memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 23 
orang dan memperoleh nilai < 60 
sebanyak 3 orang termasuk jumlah 
siswa yang tidak mengikuti tes evaluasi 
pembelajaran. Ketuntasan klasikalnya 
melampaui standar ketuntasan klasikal 
yang telah di tentukan yaitu 85%, ini 
berarti terjadi peningkatan persentase 
ketuntasan klasikal  dari siklus I ke 
siklus II, yaitu sebesar 23,1%.

2. Aktivitas Siswa
Pada siklus I menunjukan bahwa 
aktivitas belajar siswa memperoleh skor 
63 dari 20 deskriptor yang ada dan 
berkategori aktif, sedangkan pada siklus 
II memperoleh skor 69 dari 20 
deskriptor yang ada dan berkategori 
sangat. Hal ini menunjukan adanya 
peningkatan kategori aktivitas siswa 
dari siklus I ke siklus II. 

3. Aktivitas Guru
Pada siklus I menunjukan  bahwa 
aktivitas guru  dalam mengajar 
termasuk dalam kategori sangat baik, 
karena dalam mengajar guru 
memperoleh skor 17 dari 20 deskriptor. 
Sedangkan pada siklus II  memperoleh 
skor 19 dari 20 deskriptor. Hal ini 
menunjukan adanya peningkatan  dari 
siklus I  ke siklus II dimana berkategori 
sangat baik. 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan pada kelas	IIIC	SDN 1 Kediri 
Selatan sebagai upaya meningkatkan 
hasil belajar siswa pada pembelajaran 
IPA melalui penerapan metode 
Scramble dan Course Review Horay 
(SCRH), maka dapat di tarik kesimpulan 
bahwa:

1. Penerapan metode Scramble dan 
Course Review Horay (SCRH) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas	III SDN 1 Kediri. Pada siklus 
I nilai rata-rata kelas IIIC sebesar 
64,62 dengan persentase ketuntasan 
sebesar 65,4% dan meningkat pada 
siklus II dengan nilai rata-rata 
sebesar 76,2 dengan persentase 
ketuntasanklasikalnyasebesar 88,5%. 

2. Penerapan metode Scramble dan 
Course Review Horay (SCRH) dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa 



pada pelajaran IPA kelasIIIC SDN 1 
Kediri Selatan. Pada siklus I aktivitas 
belajar siswa memperoleh skor 63 
dan berkategori aktif, sedangkan 
pada siklus II memperoleh skor 
sebanyak 69 dan berkategori sangat 
aktif. 

3. Penerapan metode Scramble dan 
Course Review Horay (SCRH) dapat 
meningkatkana ktivitas mengajar 
guru, yaitu aktivitas guru pada siklus 
I memperoleh skor sebanyak 17 dan 
berkategori sangat baik, sedangkan 
pada siklus II memperoleh skor 
sebanyak 19 dan berkategori sangat 
baik.

B. Saran 
Adapun saran-saran yang  dapat 

peneliti sampaikan sehubungan dengan 
hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut:
2. Bagi Guru

a. Guru sebaiknya dapat 
menerapkan metode Scramble 
dan Course Review Horay 
(SCRH) dalam pembelajaran di 
kelas agar dapat meningkatkan 
aktivitas belajar dan hasil belajar 
siswa

b. Guru sebaikanya dapat 
menerapkan metode 
pembelajaran Scramble dan 
Course Review Horay (SCRH)
agar mampu menciptakan 
suasana belajar yang aktif dan 
menyenangkan dalam 
pembelajaran di kelas. 

c. Guru hendaknya dapat memilih 
dan menerapkan metode 
pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik siswa dan 
karakteristik materi yang akan di 
ajarkan sehingga tujuan
pembelajaran dapat di capai  dan 
meningkatkan hasil belajar siswa

3. Bagi Siswa
a. Siswa hendaknya  dalam  

mengikuti proses pembelajaran 
dapat menyampaikan pendapat 
maupun pertanyaan terhadap 
materi yang dipelajari.

b. Siswa hendaknya lebih siap 
dalam mengikuti setiap 
pembelajaran dan lebih seksama  
dalam memperhatikan penjelasan 
guru. 

c. Siswa hendaknya serius dalam 
mengikuti proses pembelajaran 
agar penerapan metode 
pembelajaran efektif dan hasil 
belajarnya meningkat.

4. Bagi peneliti 
a. Sekolah hendaknya dapat 

menyarankan para guru untuk 
dapat menerapkan metode-
metode pembelajaran yang di 
anggap efektif dan 
menyenangkan dalam  
pembelajaran agar siswa  tidak 
jenuh mengikuti proses 
pembelajaran. 

b. Sekolah juga hendaknya 
menyiapkan fasilitas yang 
memadai yang dapat mendukung  
diterapkanya metode 
pembelajaran guna untukm 
emudahkan guru dalam proses 
pembelajaran sehingga dapa 
tmeningkatkan kualitas 
pembelajaran dan hasil belajar 
siswa. 
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ABSTRACT



The research aims to improve learning outcomes Natural Sciences (IPA) with the application of methods Scramble and Course Review Horay (SCRH) in the third grade students of SDN 1 ^ C South Kediri West Lombok in the academic year 2015/2016. This type of research is the Classroom Action Research (PTK) is conducted in two cycles. Each cycle there are two meetings with the allocation of time 5x35 minutes per cycle .. Indicators of this study have seen improved learning results from the first cycle to the second cycle in which the percentage of classical completeness of at least 85% and reached KKM set at 65.

The results showed an increase from cycle to cycle. In the first cycle the average value reached 64.62 and completeness klasikalnya reached 65.4%, while in the second cycle the average value reached 76.2 and completeness klasikalnya reached 88.5%. In the first cycle based on the observation of teacher activity obtained a score of 17 and categorized as excellent, while in the second cycle obtain a score as much as 19 and categorized very well, the increased activity of the teacher is seen from the increasing number of acquisition scores from cycle to cycle. In the first cycle of learning activities of students obtained a score of 63 and categorized as active, while in the second cycle obtain a score is 69 and very active category. This shows that student learning activities increased from cycle to cycle. Based on the research results tidakan class (PTK) with the application of methods Scramble and Course Review Horay (SCRH) on science lesson grade III said effective and successful. Therefore it can be concluded that the application of the method Scramble and Course Review Horay (SCRH) can improve learning outcomes IPA Class III ^ C SDN 1 Kediri South West Lombok in the academic year 2015/2016.



Keywords: Implementation Method  Scramble and Course Review Horay (SCRH)
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 SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdapat dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 5x35 menit setiap siklus. Metode pengumpulan yang digunakan, yaitu observasi, Tes dan Dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini dilihat dari peningkatan hasil belajar  dari siklus I ke siklus II dimana persentase ketuntasan klasikal minimal 85% serta mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus ke siklus. Pada siklus I nilai rata-rata  mencapai 64,62 dan ketuntasan klasikalnya mencapai 65,4%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 76,2 dan ketuntasan klasikalnya mencapai 88,5%. Pada siklus I berdasarkan hasil observasi aktivitas guru memperoleh skor sebanyak 17 dan berkategori sangat baik, sedangkan pada siklus II memperoleh skor sebanyak 19 dan berkategori sangat baik, peningkatan aktivitas guru ini dilihat dari bertambahnya jumlah perolehan skor dari siklus ke siklus. Pada siklus I aktivitas belajar siswa memperoleh skor sebanyak 63 dan berkategori aktif, sedangkan pada siklus II memperoleh skor sebanyak 69 dan berkategori sangat aktif. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa dari siklus ke siklus meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tidakan kelas (PTK) dengan penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) pada pelajaran IPA kelas III dikatakan efektif dan berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas file_14.png
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 SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kata-Kata Kunci: Penerapan Metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH)









PENDAHULUAN 

Latar Belakang

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 14 Desember 2015 di kelas file_16.png
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 SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016 pada bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih ada siswa SDN 1 Kediri Selatan yang belum mencapai nilai  standar kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal tersebut didapatkan dari nilai ulangan MID semester yang dilakukan di sekolah  dengan rincian  jumlah siswa kelas file_18.png
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 adalah 26 orang, interval nilai dari yang tertinggi sampai terendah adalah 92,5 – 25, sehingga hanya 17 siswa yang tuntas atau  65,4% dan sisanya  sebanyak 9 siswa yang belum  tuntas dengan penetapan  nilai KKM  yakni 65. Hal tersebut tidak sesuai dengan  kriteria ketuntasan  minimal (KKM) yaitu 65 dengan kentuntasan klasikal  80% pada mata pelajaran IPA  yang telah ditetapkan  di SDN 1 Kediri Selatan.

Adapun yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar IPA yang dinyatakan oleh guru  kelas file_20.png
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 SDN 1 Kediri SelatanNovia Karisnawati,S.Pd antara lain sebagai berikut :

		Disaat guru menjelaskan siswa tidak memperhatikan  penjelasan guru selama proses pembelajaran dan beberapa orang siswa asik main sendiri. 



Siswa cepat merasa bosan  karena kesulitan memahami materi yang begitu banyak pada pelajaran IPA. 

Penggunaan metode lama yang biasa digunakan guru yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga siswa tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. 







Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitiain ini dapat dirumuskan  menjadi sebagai berikut :

“Bagaimanakah Penerapan Metode Scramble Dan Course Review Horay (SCRH) Untuk  Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas file_22.png
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 SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016”. 



Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah hasil belajar dalam pelajaran IPA siswa kelas file_24.png
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SDN 1 Kediri Selatan peneliti dapat menerapan metode Sramble dan Course Review Horay (SCRH) 



Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini  adalah: untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas file_26.png
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 SDN 1 Kediri Selatan Lombok Barat Tahun Pelajaran 2015/2016 pada pelajaran IPA dengan menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH). 



Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan  dari hasil penelitian ini adalah :

Bagi Sekolah dan Guru

Menjadi solusi problem pembelajaran akibat  keragaman kemampuan siswa dengan menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH).

Sebagai masukan bagi guru-guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa supaya menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH). 

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran di sekolah. 



Bagi Siswa

Meningkatkan kemampuan berfikir  kritis dan kreatif.

Meningkatkan minta, motivasi dan peran serta siswa  dalam kegiatan pembelajaran.

Meningkatkan  kemampuan siswa dalam berkonsentrasi, bersosialisasi dan bekerjasama.

Bagi peneliti 

Dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang proses pembelajaran.

Dapat menambah wawasan  sehingga mengetahui  situasi dan kondisi  pembelajaran di dalam kelas.

Membudayakan kebiasaan meneliti. 



KAJIAN PUSTAKA

Teori Yang Relevan

Variabel Harapan

Hasil Belajar

Belajar

Menurut Kimble, dkk., (dalam Sumiati 2012: 38) “sifat perubahan perilaku  dalam belajar relatif permanen. Dengan demikian  hasil belajar dapat diidentifikasi  dari adanya kemampuan  melakukan sesuatu  secara permanen, dapat diulang-ulang  dengan hasil yang sama”. Menurut Gagne (dalam Susanto 2015:1), belajar dapat di definisikan sebagai suatu proses dimana  suatu organisme  berubah perilakunya  sebagai akibat pengalaman. Menurut pengertian ini, 



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12) hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor  yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci uraian mengenal faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri  peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik  dan kesehatan.

		Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.



Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Pengertian IPA

Menurut Susanto (2015: 165) Ilmu pengetahuan alam (IPA) yang sering juga disebut pendidikan sains disingkat menjadi IPA. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indoneseia, termasuk pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah.



Tujuan Pelajaran IPA

Adapun tujuan pembelajaran Sains di Sekolah Dasar  dalam Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP, 2006) (dalam Susanto, 2015:171), dimaksudkan untuk: 

Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaann-Nya.

		Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

		Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat.

		Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki  alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.

		Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

		Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs.



Ruang Lingkup IPA

Secara terperinci lingkup materi yang terdapat dalam Kurikulum KTSP adalah: (1) Makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. (2) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. (3) Energi dan perubahaannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. (4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. 



Fungsi dan Manfaat IPA

Fungsi

Membangun pola berpikir

Menjelaskan adanyanhubungan antara berbagai gejala alam

Menguasai atau mengontrol alam guna kesejahteraan manusia

Melestarikan berbagai gejala alam

		Manfaat 

Sikap ingin tahu (Curiousity)



Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru (Originality)

		Sikap kerja sama (Cooperation)

Sikap tidak putus asa ( Perseverance)

Sikap terbuka untuk menerima (Open-Mindedness)

Sikap mawas diri (Self Critism)

Sikap bertanggung jawab (Responsibility)

Sikap berpikir bebas (Independence In Thinking)

		Sikap kedisiplinan diri (Self Discipline)



Variabel Tindakan 

Metode pembelajaran Scramble

Menurut Taylor (dalam Huda, 2013: 303), Scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan  berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk mengggabungkan otak kanan dan otak kiri.

Sintak pembelajaran Scramble dapat di terapkandengan  mengikuti tahap-tahap berikut ini :

		Guru menyajikan materi sesuai topik



Setelah selesai menjelaskan materi, guru membagikan  lembar kerja dengan jawaban yang di acak susunanya. 

		Guru memberi durasi tertentu untuk pengerjaan soal.

Siswa mengerjakan soal tentang  berdasarkan waktu yang telah ditentukan guru.

Guru mengecek durasi waktu  sambil memeriksa pekerjaan siswa.

Jika waktu pengerjaan soal habis, siswa wajib mengumpulkan  lembar jawaban kepada guru. Dalam hal ini, baik siswa yang selesai maupun tidak selesai harus mengumpulkan jawaban itu.

Guru melakukan penilaian, baik dikelas maupun dirumah. Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa cepat siswa mengerjakan soal dan seberapa banyak  soal yang ia kerjakan dengan benar.

Guru memberi apresiasi dan rekognisi kepada siswa-siswi yang berhasil, dan memberi semangat kepada  siswa yang belum cukup berhasil menjawab dengan cepat dan benar.



Adapun kelebihan dan Kekurangan Metode Scramble, yaitu: 

Kelebihan metode Scramble

Melatih siswa untuk belajar cepat dan tepat.

		Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan  soal dengan jawaban acak, da

		Melatih kedisiplinan siswa.

		Kekurangan metode Scramble



		Siswa bisa saja mencontek  jawaban temanya.

		Siswa tidak dilatih untuk berfikir kreatif,  dan, 

		Siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik.



		Metode Pembelajaran Course Review Horay

Menurut Huda (2013: 229) Course review horay merupakan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab  benar diwajibkan berteriak “horeee!!” atau yel-yel lainya yang disukai





Sintak langkah-langkah metode pembelajaran  Course Review Horay  adalah sebagai berikut :

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

Guru menyajikan  atau mendemontrasikan  materi sesuai  topik dengan tanya jawab. 

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.

Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat  kartu atau kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan nomor yang ditentukan guru.

		Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan  jawabanya di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru.

Setelah pembacaan soal dan jawaban soal ditulis di dalam kartu atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal ynang telah diberiakn tadi.

Bagi pertanyaan yang dijawab  dengan benar, siswa memberi  tanda chek list  ( “ )  dan langsung berteriak ’horee!!’ atau  menyanyikan yel – yelnya.

Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak ‘horee!!’.

Guru memberikan reward  pada  kelompok yang memperoleh  nilai tertinggi atau yang paling sering memperoleh ‘horee!!’



Adapun kelebihan dan kekurangan metode Course Review Horay

Kelebihan metode Course Review Horay antar lain, yaitu:

		Strukturnya yang menarik  dan dapat mendorong siswa  untuk dapat terjun  kedalamnya.



Metode yang tidak monoton, karena diselingi  dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan.

		  Semangat belajar  yang meningkta karena  suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan, dan 

		Skill kerja sama  antarsiswa yang semakin terlatih.

		Kekurangan metode Course Review Horay, yaitu :



		Penyamarataan nilai antara siswa  pasif dan aktif.



Adanya peluang untuk curang, dan

Berisiko  menganggu suasana  belajar kelas lain. 



Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian  yang dilakukan oleh : 

Eka Widyaningsih 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Widyaningsih yang berjudul “ Penerapan Metode Scramble Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 30 Ampenan Tahun Pelajaran 2013/2014.” Penelitian dikatakan berhasil karena terjadi peningkatan pada siklus I ke siklus II. 





		Mariyanti



Berdasarkan hasil penelitian yang diilakukan oleh Mariyati yang berjudul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPS Menggunakan Metode Course Review Horay Siswa Kelas V SDN 2 Midang Tahun Pelajaran 2012/2013” Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian tindakan kelas. Hasil analisis terhaadapn hasil tes evaluasi belajar siswa menunjukan peningkatan. 



Kerangka Berpikir

Agar hasil belajar siswa dapat meningkat seseorang guru mengupayakan berbagai cara yaitu salah satunya  dengan menerapkan metode pembelajaran Scramble dan Course Review Horay (SCRH).



Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: apabila guru menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dengan benar dalam proses  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas file_28.png
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 SDN 1 Kediri Selatan, maka hasil belajar siswa akan meningkat. 



PELAKSANAAN PENELITIAN

Seting Penelitian 

Seting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan  di SDN 1 Kediri Selatan yang terletak di desa Kediri, Jl. TGH. Abdul Karim, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini di laksanakan pada semester genap di kelas file_30.png
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 Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Waktu penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester II pada Tahun Pelajaran 2015/2016. Persiapan di mulai sejak bulan Desember 2015 dan pelaksanaan  tindakan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2016. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 17-18 Maret 2016, sedangkan siklus ke II dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 2016. 



Subyek Penelitian  dan Observer Penelitian 

Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelasfile_32.png
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 SDN 1 Kediri Selatan Tahun Pelajaran  2015/2016.

Observer Penelitian 

Dalam penelitian ini yang  menjadi guru adalah peneliti sendiri, sedangkan yang menjadi observer atau pengamat adalah guru kelas file_34.png
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Faktor yang Diteliti

Faktor Guru

Mengamati cara guru dalam merencanakan  pembelajaran dan bagaimana pelaksanaanya dalam  proses pembelajaran di kelas

Faktor Siswa

Mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH)  pada mata pelajaran IPA. 



Variabel Penelitian 

Definisi Operasional Variabel Harapan 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah menerima perlakuan guru dalam  kegiatan pembelajaran. baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Ilmu Pengetahuan Alam  adalah ilmu pasti yang mempelajari tentang benda yang ada di alam, peristiwa alam, dan gejala-gejala alam yang dipelajari secara konkrit yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 



Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Metode Scramble

Metode Scramble adalah suatu metode mencari pasangan soal dengan jawaban yang disediakan namun susunan kata atau kalimatnya masih dalam bentuk acak yang digunakan untuk menguji pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran dan mengajak siswa untuk menerka dengan  cepat dan tepat suatu jawaban. 

Metode Course Review Horay

Metode Course Review Horay merupakan suatu metode pembelajaran yang di gunakan untuk menguji pemahaman siswa dan mengajak siswa untuk aktif bekerjasama dalam suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), agar dapat mengimplementasikan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH). Penelitian tindakan kelas (PTK), merupakan penelitian tindakan yang umum dilakukan guru guna memperbaiki mutu  praktik pembelajaranya di dalam kelas. 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. Adapun model dan penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 

Pelaksanaan 

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan



SIKLUS II

Pengamatan

Pelaksanaan 

Refleksi

Refleksi 

?























Gambar 3.1 Model Tahap Siklus Penelitian (Arikunto 2008 :16)

Dalam sebuah siklus dilaksanakan 2 kali  pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu  5 x 35 menit. 



Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun rincian Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH)dalam dua siklus  dengan langkah-langkah  sebagai berikut: 

Perencanaan

Dalam perencanaan terdiri dari :

Menentukan materi pembelajaran dan membuat jadwal pelaksanaansiklus I dan siklus II yang terlihat pada gambar 2.1 Tabel perencanaan tindakan.

Mensosialisasikan kepada guru kelas mengenai pembelajaran dengan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH).

Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) pembelajaran pada siklus I dengan mengkolaborasikan metode Scramble dan Course Review Horay(SCRH)  sesuai materi yang telah di tentukan yang tertung dalam RPP.

		Menyusun lembar soal berupa LKS, lembar soal diskusi dan lembar soal tes untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pelaksanaan  tindakan dengan  menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay pada mata pelajaran IPA kelas file_36.png
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 SDN 1 Kediri Selatan untuk melihat hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun tahap-tahap pelaksanaan tindakan.

Observasi (Pengamatan)

Observasi ini dilakukan oleh guru kelas dan dibantu guru lainya yang berada didalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati latar kelas selama berlangsungnya proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan pengkolaborasian metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH). Objek observasi adalah kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan evaluasi pada setiap akhir siklus yaitu dengan memberikan tes berupa soal pilihan ganda. Namun sebelum melaksanakan tes evaluasi di lakukan diskusi kelompok yang sesuai dengan prosedur masing-masing metode yang diterapkan pada proses pembelajaran yaitu menggunakan tes essay yang dimana jawabanya  telah tersedia namun masih  dalam keadaan acak pada metode Scramble, sedangkan pada metode Course Review Horay menggunakan tes essay dimana guru membacakan soal kemudian siswa menjawab soal sesuai dengan nomor soal yang di bacakan guru, kemudia apabila jawabanya benar siswa/kelompok berteriak horay. 

Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Hasil analisis data yang telah ada digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki serta menyempurnakan  perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya.Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi (Pengamatan),Tes,dan Dokumentasi. 

		Observasi (pengamatan) 

		Dokumentasi, dan



Tes. 

Instrument Pengumpulan Data

Isntrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yag sedang di teliti. 

Instrumen data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah :

Lembar Observasi,.

		Lembar Dokumentasi, 

		Lembar Tes, 



Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap kali siklus pembelajaran berakhir. Data yang terkumpul untuk di analisis dalam penelitian ini meliputi hasil belajar siswa. Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis data sebagi berikut:

Penilaian Rata-rata Hasil Tes

Nilia rata-rata hasil tes ini didapat dengan menggunakan rumus:
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Keterangan :

X = Nilai Rata-rata
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X = Jumlah semua nilai siswa
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N = Jumlah siswa 

(Aqib, dkk., 2009: 40)

Ketuntasan Klasikal

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu, secara perorangan dan secara klasikal

Ketuntasan Belajar Secara Perorangan (Individual)

Ketuntasan belajar secara individual dikatakan tuntas apabila siswa memperoleh ≥ 65, dapat di tentukan dengan rumus sebagai berikut 
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00

NA	:  Nilai Akhir

Ketuntasan Belajar Secara Klasikal

Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut.
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Tabel 3.2 Tingkat keberhasilan dan kategori hasil belajar siswa

Tingkat Keberhasilan (%)

Kategori 

> 80%

Sangat tinggi

60-79%

Tinggi 

420- 59%

Sedang 

20 - 39%

Rendah 

< 20%

Sangat rendah

(Aqib, dkk., 2009: 41)

P = Ketuntasan Klasikal

Jika P ≥ 80% maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan jika P < 80% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 



Menentukan Skor Aktivitas

Siswa

Data aktivitas siswa  dianalisis dengan cara, berikut :

Menentukan skor aktivitas siswa secara umum dengan mengikuti pedoman penskoran sebagai berikut :

Skor maksimal = 4

X = Banyaknya siswa di dalam kelas yang aktif melakukan aktivitas sesuai deskriptor.

Skor 4 diberikan jika X >  80% ( > 22 orang)

Skor 3 diberikan jika 57% < X ≤ 80% (15 orang - 20 orang)

Skor 2 diberikan jika 26% < X ≤ 54% ( 8 orang – 14 orang)

Skor 1 diberikan jika  X  ≤ 26% (1-7 orang)

		Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Daviasi Ideal (SDI) digunakan  rumus sebagai berikut :



MI = file_48.png



file_49.wmf



 X (skor maksimal +skor minimal)

SDI = file_50.png



file_51.wmf



 x (skor maksimal – skor minimal)

	Menentukan Kriteria keaktifan siswa digunakan skor standar  seperti yang tertera pada tabel berikut  ini, Nurkancana (dalam Maryanti, 2013: 120)

Tabel 3.3  Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa

Interval

Skor

Kategori

MI+1,5 SDI < X

64 < x

Sangat Aktif 

MI+0,5 SDI < X ≤ MI+1,5 SDI

55 < x ≤ 64

Aktif 

MI-0,5 SDI < X ≤ MI+0,5 SDI

45 < x ≤ 55

Cukup Aktif 

MI-1,5 SDI < X ≤ MI-0,5 SDI

35 < x ≤ 45

Kurang Aktif 

X ≤ MI-1,5 SDI

X ≤ 35

Sangat Kurang Aktif 



X = rata-rata skor aktivitas siswa

Untuk data aktivitas siswa dikatakan berhasil apabila rata-rata siswa untuk setiap aktivitas  termasuk  pada kriteria aktif  atau sangat aktif. 

(Mariyanti, 2013: 65)

Guru

		Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor yaitu :



Skor 4 diberikan jika semua deskriptor nampak

Skor 3 diberikan jika (3) deskriptor nampak

Skor 2 diberikan jika (2) deskriptor nampak

Skor 1 diberikan jika (1) deskriptor nampak

		Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Daviasi Ideal)



MI = file_52.png
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 x SMI

SDI = file_54.png
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 x MI

	MenentukanKriteria Keaktifan Siswa digunakan skor standar seperti yang tertera pada tabel berikut ini Nurkancana (dalam Mariyanti,2013: 65) 

Tabel 3.4 Pedoman Kriteria Keaktifan Guru

Interval

Skor

Kategori

MI+1,5 SDI < X

15 < x

Sangat Baik

MI+0,5 SDI < X ≤ MI+1,5 SDI

12 < x ≤ 15

Baik

MI-0,5 SDI < X ≤ MI+0,5 SDI

8 < x ≤ 12

Cukup Baik

MI-1,5 SDI < X ≤ MI-0,5 SDI

5 < x ≤ 8

Kurang Baik

X ≤ MI-1,5 SDI

X ≤ 5

Sangat Kurang Baik 

X = rata-rata skor aktivitas guru.

Untuk data aktivitas siswa dikatakan berhasil apabila rata-rataskor guru untuk setiap aktivitas  termasuk  pada kriteria baik  atau sangat baik. (Mariyanti, 2013:65). 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.6 Perkembangan Pelaksanaan Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA Dengan Penerapan Metode Scramble Da Course Review Horay (SCRH) Siklus I Dan Siklus II

Siklus 

Aktivitas  Guru

Aktivitas Siswa

Hasil belajar siswa



Skor 

Kategori 

Skor 

Kategori 

Rata-rata

Ketuntasan Klasikal

I

17

Sangat Baik 

63

Aktif 

64,62

65,4%

II

19

Sangat Baik 

69

Sangat Aktif 

76,2 

88,5%



Berdasarkan  tabel diatas dapat di jelaskan bahwa:

		Hasil Belajar



Pada siklus I diperoleh rata-rata 64,62 dan persentase ketuntasan klasikalnya 65,4%. Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 17 orang  dan memperolah nilai < 60 sebanyak 9 orang dari 26 orang siswa. Sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 76,2 dan persentase kentuntasan klasikalnya 88,5%. Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 23 orang dan memperoleh nilai < 60 sebanyak 3 orang termasuk jumlah siswa yang tidak mengikuti tes evaluasi pembelajaran. Ketuntasan klasikalnya melampaui standar ketuntasan klasikal yang telah di tentukan yaitu 85%, ini berarti terjadi peningkatan persentase ketuntasan klasikal  dari siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 23,1%.





		Aktivitas Siswa



Pada siklus I menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa memperoleh skor 63 dari 20 deskriptor yang ada dan berkategori aktif, sedangkan pada siklus II memperoleh skor 69 dari 20 deskriptor yang ada dan berkategori sangat. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kategori aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II. 

		Aktivitas Guru



Pada siklus I menunjukan  bahwa aktivitas guru  dalam mengajar termasuk dalam kategori sangat baik, karena dalam mengajar guru memperoleh skor 17 dari 20 deskriptor. Sedangkan pada siklus II  memperoleh skor 19 dari 20 deskriptor. Hal ini menunjukan adanya peningkatan  dari siklus I  ke siklus II dimana berkategori sangat baik. 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelasfile_56.png
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SDN 1 Kediri Selatan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH), maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

		Penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelasfile_58.png
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 SDN 1 Kediri. Pada siklus I nilai rata-rata kelas file_60.png
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 sebesar 64,62 dengan persentase ketuntasan sebesar 65,4% dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 76,2 dengan persentase ketuntasanklasikalnyasebesar 88,5%. 

Penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPA kelasfile_62.png
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 SDN 1 Kediri Selatan. Pada siklus I aktivitas belajar siswa memperoleh skor 63 dan berkategori aktif, sedangkan pada siklus II memperoleh skor sebanyak 69 dan berkategori sangat aktif. 



Penerapan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dapat meningkatkana ktivitas mengajar guru, yaitu aktivitas guru pada siklus I memperoleh skor sebanyak 17 dan berkategori sangat baik, sedangkan pada siklus II memperoleh skor sebanyak 19 dan berkategori sangat baik.

 

Saran 

Adapun saran-saran yang  dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Guru

Guru sebaiknya dapat menerapkan metode Scramble dan Course Review Horay (SCRH) dalam pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa

Guru sebaikanya dapat menerapkan metode pembelajaran Scramble dan Course Review Horay (SCRH) agar mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. 

Guru hendaknya dapat memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan di ajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat di capai  dan meningkatkan hasil belajar siswa



Bagi Siswa

Siswa hendaknya  dalam  mengikuti proses pembelajaran dapat menyampaikan pendapat maupun pertanyaan terhadap materi yang dipelajari.

Siswa hendaknya lebih siap dalam mengikuti setiap pembelajaran dan lebih seksama  dalam memperhatikan penjelasan guru. 

Siswa hendaknya serius dalam mengikuti proses pembelajaran agar penerapan metode pembelajaran efektif dan hasil belajarnya meningkat. 

Bagi peneliti 

Sekolah hendaknya dapat menyarankan para guru untuk dapat menerapkan metode-metode pembelajaran yang di anggap efektif dan menyenangkan dalam  pembelajaran agar siswa  tidak jenuh mengikuti proses pembelajaran. 

Sekolah juga hendaknya menyiapkan fasilitas yang memadai yang dapat mendukung  diterapkanya metode pembelajaran guna untukm emudahkan guru dalam proses pembelajaran sehingga dapa tmeningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. 
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