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ABSTRAK
ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi awal di kelas V SDN 2 Jembatan Gantung,
ditemukan masalah yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.
Hal ini disebabkan karena guru kurang menerapkan suatu metode yang dapat
membuat siswa aktif dalam belajar, sehingga siswa kurang terlibat selama proses
pembelajaran dan menyebabkan siswa sibuk sendiri serta terlihat bermain dengan
teman duduknya. Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian tindakan kelas yang
bertujuan meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode scramble
pada siswa kelas V SDN 2 Jembatan Gantung. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi serta refleksi. Metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan observasi dan tes. Data hasil belajar siswa diperoleh dari tes tertulis
(kognitif) berupa pilihan ganda dan isian, penilaian afektif didapat selama proses
pembelajaran menggunakan skala sikap, dan penilaian psikomotor berupa
penilaian produk dengan memberikan tugas menggambar secara sederhana sesuai
dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Berdasarkan hasil penelitiaan
diperoleh data peningkatan kualitas proses pelaksanaan pembelajaran yakni untuk
aktivitas mengajar guru siklus I memperoleh skor 81 dengan kriteria baik dan
pada siklus II aktivitas mengajar guru meningkat dengan perolehan skor 90
kriteria sangat baik. Demikian juga untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I
memperoleh skor 80 dengan kriteria aktif dan pada siklus II meningkat dengan
memperoleh skor 88 dengan kriteria sangat aktif. Hasil belajar siswa juga
mengalami peningkatan dari siklus I dengan siswa yang tuntas sebanyak 17 orang
dengan ketuntasan klasikal 65,38% dan pada siklus II dengan siswa yang tuntas
sebanyak 22 orang dengan ketuntasan klasikal 88%. Dapat disimpulkan dengan
penggunaan metode scramble pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 2
Jembatan Gantungdapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata-kata kunci: Ilmu Pengetahuan Alam, Metode Scramble, Hasil Belaja
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ABSTRACT

Based on the result of preliminary observation in class v public primary
schools 2 Jembatan Gantung. Problems encountered with low level learning result
of student in IPA subject. This is because the teacher is not to apply the method
that can make students active in learning. So that student are less involved during
the learning process and lead the students busy themselves then are seen playing
with friends seat. Therefore, conducted action research aimed at improving
learning result IPA using scramble in class v public primary schools 2 Jembatan
Gantung. Classroom action research was conducted in two cycles. Each cycle
consisting of planning, implementation of action, observation, evaluation and
reflection. Methods used to collect data in this research to did observation and
test. Student learning result data obtained from written test (cognitive), in the form
multiple choice and stuffing, affective research obtained during the learning
processing a scale of attitude and psychomotor assessment in the form of of the
product assessment by providing a simple drawing task in accordance with the
learning material being taught. Based on the result of the research data showed
improving the quality of the learning process for the implementation of teacher’s
teaching activity cycle I obtained a score of 81 with good criteria and in cycle II
teachers teaching activity increased with the acquistion of a score 90 with the
criteria very well. As well as to the activities of student in cycle I obtained a score
80 with active criteria and the second cycle increased to obtain a score of 88 with
the criteria very active. Learning result of student also increased from cycle I with
total 17 student who completed the classical completenesess 65,38% and on cycle
II with total 22 student who completed the classical completenesess 88%. It can
be cocluded with the use of method scramble in IPA subject v class public
primary schools 2 Jembatan Gantung can improve student learning result.
Keywords: Natural science, scramble methods, learning results
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A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan sumber
daya manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu
bangsa. Peningkatan kualitas SDM

jauh lebih mendesak untuk segera

direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global. Oleh karena
itu, peningkatan kualitas SDM sejak dini merupakan hal penting yang harus
dipikirkan secara sungguh-sungguh.
Diketahui bahwa hasil belajar IPA yang rendah yaitu nilai rata-rata kelas
60,31 dengan ketuntasan klasikal 34,61% dari 26 jumlah siswa yang mengikuti
ulangan semester. Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa belum mencapai
KKM dengan nilai ketuntasan minimal 70 dan tidak mencapi ketuntasan
belajar yaitu 85%..
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru kelas V SDN 2
Jembatan Gantung proses pembelajaran IPA yang dilaksanakan guru di kelas V
menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah), guru jarang
menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Guru juga lebih banyak
menggunakan buku teks sebagai acuan dalam mengajar sehingga menyebabkan
lemahnya kemampuan siswa untuk membangun makna tentang apa yang
dipelajari dan pada akhirnya mempengaruhi pada hasil belajar yang kurang
optimal. Siswa juga kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang
sedang berlangsung sebagian besar siswa ketika proses pembelajaran banyak
yang bermain dengan temannya, ada siswa yang melamun dan sibuk
mengerjakan hal lain.
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakannya
perbaikan terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas
menggunakan suatu metode pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif
belajar sehingga hasil belajar siswa juga dapat meningkat.
Dengan melihat permasalahan yang terjadi pada siswa yaitu seringnya
siswa terlihat bermain saat pembelajaran berlangsung, peneliti ingin
menggunakan metode scramble dimana siswa dapat secara langsung terlibat
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aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya menerima informasi saja dari guru.
Dengan menggunakan metode scrambel dapat meningkatkan konsentrasi dan
kecepatan berfikir siswa sehingga siswa terpacu untuk aktif dalam belajar dan
memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Berdasarkan masalah dan pilihan tindakan tersebut maka penting
dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penggunaan Metode
Scrambel Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 2
Jembatan Gantung Tahun Pelajaran 2015/2016”.
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:
“Bagaimanakah penggunaan metode scrambel dapat meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 2 Jembatan Gantung
Tahun Pelajaran 2015/2016?”
Beranjak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas,
diketahui bahwa alternatif pemecahan masalah dalam hal ini yaitu dengan cara
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara matang, dan
mengoptimalkan pelaksanaan metode pembelajaran dengan metode scrambel
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran scrambel
menggunakan penekanan latihan soal berupa permainan yang dikerjakan secara
berkelompok. Dalam metode pembelajaran ini perlu adanya kerja sama
antaranggota kelompok untuk saling membantu teman sekelompok dapat
berfikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian soal.
Metode permainan ini diharapkan dapat memacu minat siswa dalam pelajaran.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan
hasil belajar IPA dengan menggunaan metode scrambel pada siswa kelas V
SDN 2 Jembatan Gantung Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan
Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Hasil Belajar
a. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat
interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku yang dimaksud
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mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap,

dan

sebagainya.
b. Hasil belajar merupakan perubahan prilaku yang terjadi setelah
mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan.
Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat dididik dan
diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan
psikomotor.
2. Metode Scramble
a. Metode merupakan serangkaian cara atau pola yang memanfaatkan
prinsip pendidikan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
b. Metode Scramble merupakan salah satu bahwa metode pembelajaran
berupa permainan acak kata yang

dikerjakan secara berkelompok,

dalam metode ini siswa di ajak untuk menjawab soal dan menerka
dengan cepat jawaban soal yang sudah tersedia namun masih dalam
kondisi acak dengan cara membagikan lembar soal dan jawaban kepada
siswa.
c. Langkah-langkah metode scramble adalah sebagi berikut:
1) Guru menyajikan materi tentang suatu topik.
2) Setelah selesai menjelaskan, guru membagi siswa kedalam beberapa
kelompok yang terdiri 3-4 orang.
3) Guru membagikan lembar kerja dengan jawaban yang diacak
susunanya.
4) Guru memberi tahu petunjuk/cara menjawab LKS scramble dan
member tahu durasi waktu pengerjaan soal.
5) Masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk megerjakan soal
dan mencari kartu soal utuk jawaban yang cocok.
6) Jika waktu pengerjaan soal sudah habis, setiap kelompok wajib
mengumpulkan lembar jawaban kepada guru. Dalam hal ini, baik
siswa yang selesai maupun tidak selesai harus mengumpulkan
jawaban itu.
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7) Setiap kelompok mempresentasikan dan memeriksa hasil diskusi
kelompok lain.
8) Guru dan siswa mendiskusikan jawaban yang paling benar, dan
kelompok yang paling cepat dan benar dalam mengerjakan soal
diberikan penghargaan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh:
1. Seri Hariati (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model
Bronis (Broken Triangle-Scramble) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan
Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (pkn) Siswa Kelas IV SDN
Jereneng Tahun Pelajaran 2013/2014”.
2. Nurmawati (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “peningkatan
aktivitas dan hasil belajar ipa menggunakan model pembelajaran word
square siswa kelas iv sdn 2 labuhan sumbawa tahun pelajaran 2013/2014”.

Dalam penelitian ini, rendahnya hasil belajar siswa kelas V SDN 2
Jembatan Gantung, diketahui bahwa interaksi siswa dengan guru sebagian
besar terlihat pasif, artinya tidak ada inisiatif siswa untuk bertanya tentang apa
yang belum dipahaminya, karena metode pembelajaran yang diterapkan guru
masih konvensional (ceramah). Siswa kurang tertarik dalam mengikuti
pembelajaran yang berlangsung sebagian besar siswa ketika proses
pembelajaran banyak yang bermain dengan temannya, ada siswa yang
melamun dan sibuk mengerjakan hal lain. Dengan demikian hasil belajar yang
diperoleh siswa menjadi tidak maksimal, ini dapat dilihat dari nilai rata-rata
dan presentase ketuntasan klasikal yang jauh dibawah standar. Oleh sebab itu
perlu adanya usaha serta solusi dari seorang guru dalam menerapkan metode
yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Terkait

dengan

hal

tersebut

maka

diperlukan

suatu

metode

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya
dengan menggunakan metode scrambel. Metode scrambel mengajak siswa
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untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dan
dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Sehingga
diharapkan penggunaan metode scrambel dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 2 Jembatan Gantung tahun
Pelajaran 2015/2016.

C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Jembatan Gantung
Kecamatan Lembar pada kelas V. Penelitian telah dilaksanakan pada semester
genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan proposal dimulai pada bulan November 2015 sampai Maret
2016.
2. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Maret 2016.
3. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 8 dan 12 April 2016.
4. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2016.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 2
Jembatan Gantungyang berjumlah 26 orang yang terdiri dari 11 siswa
perempuan dan 15 siswa laki-laki. Observer dalam penelitian ini adalah guru
kelas V SDN 2 Jembatan Gantung.
Faktor-faktor yang menjadi focus penelitian ini diantaranya adalah
faktor guru dan factor siswa.. Faktor guru yang diteliti adalah kemampuan guru
dalam meerapkan metode scrambel pada pelajaran IPA dan factor siswa yang
diteliti yaitu aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa selama mengikuti
proses pembelajaran IPA dengan menggunakan metode scrambel.
Variabel penelitian ini dibagi menjadi variable harapan dan variable
tindakan. Definisi operasional variable harapan yaitu hasil belajar merupakan
kemampuan yang dapat teramati dalam diri seseorang berupa tingkat
keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan
dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran
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tertentu yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor. Definisi
operasional variable yaitu metode scrambel adalah metode pembelajaran yang
menggunakan latihan soal yang dikerjakan secara berkelompok dengan
menerka jawaban secara tepat dan cepat pada soal yang sudah tersedia namun
masih dalam kondisi acak. Scramble yang digunakan dalam penelitian ini
adalah scramble kata.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap
yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi an evalusi, serta
tahap refleksi.Pelaksanaan setiap siklus 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu
yang sama yaitu 3 x 35 menit untuk setiap pertemuan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Sumber Data dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas V
semester 2 dengan jumlah siswa 26 orang, dan peneliti sebagai pengajar
serta yang menjadi observer ialah wali kelas V. Adapun jenis-jenis data
sebagai berikut:
a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajaar siswa ketika
proses pembelajaran di kelas berlangsung.
b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang
diberikan pada setiap akhir siklus.

2. Cara Pengumpulan Data
a. Tes
Tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini berupa tes
objektif yaitu pilihan ganda (multiple choice) dan isian untuk mengukur
hasil belajar siswa (kognitif).
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur
kemampuan psikomotor siswa yaitu assessment produk (hasil karya
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siswa). Siswa diberikan tugas oleh guru menggambar secara sederhana
sesuai dengan materi dan contoh gambar yang tersedia.
b. Non Tes
1) Observasi
Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian
dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.
Observasi/pengamatan ini dilaksanakan oleh peneliti ketika peneliti
mengajar di kelas, dengan menggunakan lembar aktifitas siswa dan
lembar aktifitas guru

sehingga peneliti memperoleh gambaran

suasana kelas. Pedoman observasi untuk data proses belajar siswa dan
proses pembelajaran guru adalah ratting scale.
2) Skala Sikap
Skala sikap digunakan untuk mengukur kemampuan afektif
siswa, adapun aspek yang dinilai adalah sikap kerjasama, tanggung
jawab, keberanian, kerapian, dan keaktifan siswa.
c. Dokumentasi
Berupa dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer
maupun skunder yang menunjang proses pembelajaran di kelas.
Dokumentasi yang dimaksud selain berupa dokumen-dokumen dapat
juga berupa foto.

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:
1. Instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa
Domain kognitif (pengetahuan) diukur dengan menggunakan tes
pilihan ganda dan isian yang diberikan setiap akhir siklus, sedangkan untuk
penilaian afektif (sikap) menggunakan skala sikap yang dilihat selama
proses pembelajaran serta penilaian psikomotor diukur menggunakan
assessment produk.
Untuk masing-masing aspek kemampuan yang dinilai guru dalam
kegiatan pembelajaran memiliki bobot yaitu bobot 2 untuk kognitif, bobot
3 untuk afektif dan bobot 5 untuk psikmotor.
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2. Instrumen untuk mengukur proses pembelajaran
A. Lembar Observasi Aktivitas Guru
Lembar observasi aktivitas guru

diukur dengan menggunakan

ratting scale dengan skala 4. Indikator keberhasilan aktivitas guru
ditandai dengan aktivitas guru minimal berkategori baik pada proses
pembelajaran dengan menggunakan metode scrambel . Adapun aspekaspek yang diamati adalah sebagai berikut:
1) Persiapan menyelenggarakan pembelajaran
2) Pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa
3) Memberi bimbingan saat pelaksanaan kerja kelompok
4) Memberi umpan balik terhadap hasil kerja kelompok
5) Menutup pembelajaran
a. Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Indikator keberhasilan

aktivitas belajar siswa minimal

berkategori aktif pada proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian
aktivitas belajar adalah sebagai berikut:
1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran
2) Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
3) Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok
4) Kerjasama kelompok dalam proses pembelajarn
5) Partisipasi siswa di akhir pembelajaran

Teknik Analisis data yang digunakan sebagai berikut:
1. Data Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh individu setelah
melakukan pembelajaran yang diberikan melalui tes maupun nontes. Data hasil
belajar siswa diolah dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
a. Ketuntasan Individu
Ketuntasan belajar secara individu dikatakan tuntas apabila siswa
memperoleh nilai ≥ 70 dengan rumus:
100

(Nurkancana, dkk 1990
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b. Ketuntasan Klasikal
Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal
dianalisis dengan rumus:
P
KB = N  100 %.

Keterangan:
KB = Presentase Ketuntasan Belajar
P

= Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 70, dengan KKM
mata pelajaran IPA = 70.

N = Banyaknya siswa yang mengikuti tes.
(Nurkancana, dkk 1990)
c. Nilai Rata-Rata Kelas
Nilai yang diperolah siswa satu kelas dijumlahkan, kemudian
dihitung untuk mengetahui hasil belajar rata-rata siswa setiap siklus dengan
menggunakan rumus sebagai berikut: X3
⋯……..

Keterangan:
M = Rata-rata Siswa
X = Nilai Siswa
N = Jumlah Siswa
(Nurkancana, 1990)

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran
Penelitian aktivitas guru dilakukan melaluiobservasi langsung,
dimana seorang guru yang sedang mengajar diobservasi langsung oleh
observer dan observer berada bersama gur
Dan siswa di dalam kelas.
a. Data Aktivitas Siswa
Data aktivitas guru diambil dengan menggunakan lembar observasi
dan data tersebut dianalisis dengan cara menentukan presentase
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keberhasilan guru dalam menerapkan metode scrambel . Dalam
penelitian ini, pemberian skor untuk setiap indicator yang berisikan
deskripsormengikuti aturan sebagai berikut:
1) Menentukan skor aktivitas Guru, menentukan skor yang diperoleh
guru dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Skor 4 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan sangat baik
b) Skor 3 diberikan jika descriptor terlaksana dengan baik
c) Skor 2 diberikan jika descriptor terlaksana dengan kurang baik
d) Skor 1 diberikan jika descriptor terlaksana dengan tidak baik
2) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) yaitu:
a) Banyaknya indicator = 5
b) Banyaknya descriptor = 5
c) Skor maksimal ideal = 100
d) Skor minimal = 0
X 100

Keterangan:

NA = Nilai Akhir
SA = Skor Aktual
SMi = Skor Maksimal Ideal
3) Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standr Devisiasi ideal)
Skor maksimal
50

100

0

Skor maksimal
100

16,66
17

0

Skor minimal

Skor minimal

(Nurkancana, 1990)
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Tabel 3.2 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Guru Berdasarkan Skor
Standar
Interval
≥ MI + 2 SDI
MI + 1 SDI s/d < MI + 2 SDI
MI – 1 SDI s/d < MI + 2 SDI
MI – 2 SDI s/d < MI - 1 SDI
≤ MI – 2SDi

Interval Skor
≥ 84
67 s/d < 84
33 s/d < 67
16 s/d < 33
< 16

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

b. Data Aktivitas Siswa
Data aktivitas belajar siswa merupkan sebuah penilaian yang
dilakukan observer untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa
mengikuti proses pembelajaran. Pedoman penskoran untuk aktivitas
belajar siswa yaitu:
1) Menentukan skor aktivitas

siswa, menentukan skor

yang

diperolehsiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Skor 4 diberikan ( jika ≥ 75% siswa) melaksanakan deskriptor
dengan sangat aktif.
b) Skor 3 diberikan (jika ≥ 50% s/d < 75% siswa) melaksanakan
deskriptor sangat aktif.
c) Skor 2 diberikan (jika ≥25% s/d < 50% siswa) melaksanakan
deskriptor dengan sangat aktif.
d) Skor 1 diberikan (jika dibawah 25% siswa) melaksanakan
deskriptor dengan sangat aktif.
2) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) yaitu:
a) Banyaknya indicator = 5
b) Banyaknya descriptor = 5
c) Skor maksimal ideal = 100
d) Skor minimal = 0

Keterangan:

X 100

NA = Nilai Akhir
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SA = Skor Aktual
SMi = Skor Maksimal Ideal
3) Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standr Devisiasi ideal)
Skor maksimal
50

100

0

Skor maksimal
100

16,66

0

17

Skor minimal

Skor minimal

(Nurkancana, 1990)

Tabel 3.2 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Siswa Berdasarkan Skor
Standar
Interval
≥ MI + 2 SDI
MI + 1 SDI s/d < MI + 2 SDI
MI – 1 SDI s/d < MI + 2 SDI
MI – 2 SDI s/d < MI - 1 SDI
≤ MI – 2SDi

Interval Skor
≥ 84
67 s/d < 84
33 s/d < 67
16 s/d < 33
< 16

Kategori
Sangat Aktif
Aktif
Cukup Aktif
Kurang aktif
Tidak aktif

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya hasil
belajar pada siswa kelas V dan aktivitas belajar siswa serta aktivitas mengajar
guru dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar
klasikal yaitu minimal 85% dari seluruh siswa mendapat nilai lebih dari atau
sama dengan 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan.
2. Jika aktivitas belajar siswa telah mencapai minimal berkategori aktif (≥67)
3. Penelitian ini dikatakan berhasil jika kegiatan pembelajaran oleh guru
minimal berkategori baik (≥67)
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:
1. Siklus I
a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 81 dengan kategori baik
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 80 dengan kategori aktif
c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil
evaluasi yaitu sebesar 65,38% dari 26 siswa. Siswa yang tuntas
sebanyak 17 siswa dan 9 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang
dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥70 dengan ketuntasan klasikal
85%
d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian
dilanjutkan ke siklus II.

2. Siklus II
a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 90 dengan kategori sangat baik
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 88 dengan kategori sangat aktif
c) Ketuntasan klasikal belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi
yaitu sebesar 88% dari 25 siswa karena ada satu siswa yang tidak
mengikuti evaluasi. Siswa yang tuntas sebanyak 22 siswa dan 3 siswa
yang tidak tuntas.
d) Hasil tersebut menunjukan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke
siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu,
penelitian dihentikan pada siklus II.
Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil
observasi kativias guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar
pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru Dan Hasil
Belajar Siswa Pada Siklus I dan II

Siklus
I
II

Aktivitas Guru
Total
Kategori
Skor
81
90

Peningkatan

Baik
Sangat
Baik
-

Aktivitas Siswa
Hasil Belajar Siswa
Total
Kategori Jumlah Ketuntasan
Skor
Siswa
Klasikal
Tuntas
80
Aktif
17
65,38%
88
Sangat
22
88%
Aktif
9
8
22,62%

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil aktivitas guru dari siklus I
sebesar 81 yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat
menjadi 90 pada siklus II yang dikategorikan sangat baik. Hasil aktivitas siswa
siklus I sebesar 80 yang berkategori aktif meningkat menjadi 88 pada siklus II
berkategori sangat aktif. Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa
yang diperoleh dari standar KKM sebesar 70 yaitu sebesar 65,38% pada siklus
I meningkat menjadi 88% pada siklus II.

E. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang
berjudul Penggunaan Metode Scrambel Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
IPA Siswa Kelas V SDN 2 Jembatan Gantung Tahun Pelajaran 2015/2016
adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan metode Scrambel dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa
kelas V SDN 2 Jembatan Gantung. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat
dari ketuntasan klasikal pada siklus I mendapat presentse sebesar 65,38 %
meningkat menjadi 88 % pada siklus II.
2. Penggunaan metode Scrambel dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V
SDN 2 Jemabatan Gantung, dimana pada siklus I memperoleh skor sebesar
80 yang berkategori aktif dan pada siklus II meningkat menjadi 88
berkategori sangat aktif.
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3. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas guru dimana pada siklus I
memperoleh skor sebesar 81 yang berkategori aktif dan pada siklus II
meningkat menjadi 90 berkategori sangat aktif.
Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan, meliputi:
1. Bagi siswa sebaiknya serius dalam proses pembelajaran dan ikut
berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga metode
scrambel yang diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama
pada mata pelajaran IPA.
2. Bagi guru sebaiknya lebih memperhatikan dan memberi bimbingan kepada
siswa yang kurang mengerti dalam pelajaran, serta mampu menerapkan
metode scrambel pada mata pelajaran lainnya yang sesuai, sehingga dapat
mengoptimalkan hasil belajar siswa.
3. Bagi pihak sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah dan agar
digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan
program pembelajaran IPA di SDN 2 Jembatan Gantung.
4. Kepada peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut
penelitian yang serupa untuk meningkaka kualitas mutu pendidikan di
Indonesia
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