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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Scramble 

berbantuan media peta konsep terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIPA materi koloid SMA 

Negeri 1 Gerung tahun ajaran 2017/2018. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi 

experimental dengan rancangan penelitian Post-test only control group design. Populasi dalam 

penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Gerung tahun ajaran 

2017/2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Sampel 

pada penelitian ini yaitu  kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIPA 3 

sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran Scramble berbantuan media peta konsep sedangkan pada kelas kontrol diberi 

perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran konvensional. Uji hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan uji-t. Hasil uji statistik uji-t menunjukan thitung lebih besar ttabel nilainya masing 

masing  2,19 dan 1,67 pada taraf signifikan 5% sehingga Ho ditolak yang artinya model 

pembelajaran Scramble berbantuan media peta konsep memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIPA materi koloid SMA Negeri 1 Gerung tahun ajaran 

2017/2018. 

Kata kunci: Model pembelajaran Scramble, media peta konsep dan hasil belajar. 

ABSTRACT 

 This research aimed to reveal the effect of aplication of scramble learning model with 

concept mapping toward student’s learning outcome on colloid material at grade XI MIPA of 

SMAN 1 Gerung in academic year of 2017/2018. This research was a quasi experiment which 

used a post-test only control group design. The population in this research was all the student’s 

of XI MIPA of SMAN 1 Gerung in academic year of 2017/2018. Samples were determined by 

using random sampling. The sample in this research was class XI MIPA 6 as the experiment 

class and class XI MIPA 3 as the control class. The experimental class was treated by using 

scramble learning model with concept mapping, meanwhile, the control class was treated by 

using conventional learning model. Hypothesis test in this research used t-test. The statistic 

result of t-test  at 5% of significant level showed that t-count is higher than ttabel (2.19 and 1.67 

respectively), wich means H0 is rejected. Based on these results, it can be concluded that the 

scramble learning model with concept mapping ied to a better learning outcome among the 

students’ of XI MIPA on colloid material MIPA of SMAN 1 Gerung in academic year of 

2017/2018. 

Key Words: Scramble learning model, concept mapping and learning outcome. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha 

membimbing individu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan potensi 

yang ada dalam individu tersebut. Salah 

satu komponen yang memegang peranan 

penting dalam mengembangkan potensi 

tersebut adalah seorang guru. Guru dalam 

kegiatan belajar mengajar harus berusaha 

menciptakan kondisi belajar yang efektif, 

mengembangkan bahan ajar dengan baik, 

memilih strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memperoleh pelajaran, serta harus 

memahami dan menguasai tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai, 

sehingga siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan baik. Tetapi, pada 

kenyataannya saat ini banyak kegiatan 

belajar mengajar yang tidak mampu 

mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

pada mata pelajaran kimia (Said dkk, 

2014). 

Pelajaran kimia mulai diajarkan di 

SMA/SMK/MA sederajat, materi kimia 

sangat berkaitan erat dengan kehidupan 

sehari-hari, termasuk materi sistem koloid. 

Sistem koloid merupakan materi kimia 

yang berisi konsep-konsep hafalan mulai 

dari jenis-jenis koloid sampai dengan 

peranan koloid dalam kehidupan sehari-

hari. Materi yang penuh dengan konsep 

membuat kebanyakan siswa belajar dengan 

cara menghafal tanpa memahami materi 

yang dipelajarinya. 

Hasil wawancara dengan beberapa 

siswa di mana beberapa siswa menyatakan 

bahwa ilmu kimia itu sulit, materi kimia 

yang cukup luas membuat siswa sulit 

untuk memahami materi yang ada, 

sehingga mereka lebih memilih 

menghafalkan konsep kimia. Belajar 

dengan cara menghafalkan materi 

membuat ilmu kimia yang dipelajari 

menjadi tidak bermakna sehingga mudah 

untuk dilupakan. Hal inilah yang dapat 

menjadi salah satu faktor rendahnya hasil 

belajar siswa. 

Hasil wawancara dengan salah satu 

guru mata pelajaran kimia di kelas XI 

MIPA SMAN 1 Gerung menunjukkan 

bahwa pada kelas XI MIPA proses belajar 

mengajar masih menggunakan model 

konvesional dengan metode ceramah dan 

tanya jawab sesekali menggunakan 

praktikum, dan media pembelajaran yang 

sering digunakan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu media power point. 

Pembelajaran yang selalu monoton tanpa 

inovasi yang lebih menarik menjadi salah 

satu faktor siswa menjadi kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

ulangan tengah semester siswa kelas XI 

MIPA SMAN 1 Gerung semester genap, 

masih tergolong rendah atau masih berada 

di bawah KKM. KKM untuk siswa kelas 

XI MIPA adalah 76.  

Tabel 1.1. Nilai Rata-rata Ujian Tengah 

Semester Kimia Kelas XI MIPA Semester 

Genap SMAN 1 Gerung Tahun Ajaran 

2017/2018 

Kelas Rata-

rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

XI MIPA 1 66,76 26,31% 

XI MIPA 2 65,48 25,64% 

XI MIPA 3 59,61 30,76% 

XI MIPA 4 65,68 30,76% 

XI MIPA 5 65,25 25,64% 

XI MIPA 6 63,39 23,07% 

XI MIPA 7 57,33 10,5% 

(Sumber: Arsip guru kimia Kelas XI MIPA SMAN 1 

Gerung Tahun Ajaran 2017/2018) 

Berdasarkan permasalahan di atas 

maka peneliti mencoba melakukakan 

perubahan dalam proses pembelajaran agar 

siswa dapat termotivasi untuk aktif selama 
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pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Salah satu caranya yaitu 

peneliti menerapkan sebuah model 

pembelajaran dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran yang 

akan diajarkan, menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan, karena berdasarkan 

hasil observasi, siswa lebih tertarik belajar 

dalam bentuk permainan kelompok karena 

dengan bermain sambil belajar akan 

membuat suasana belajar menjadi lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

Peneliti menggunakan model 

pembelajaran Scramble berbantuan media 

peta konsep sebagai inovasi baru dalam 

penelitian ini, harapannya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dan dapat memberikan inspirasi baru 

dalam proses pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran kimia. 

Menurut Iryanti (2012), model 

pembelajaran Scramble adalah model 

pembelajaran yang menggunakan 

penekaan latihan soal berupa permainan 

yang dikerjakan secara berkelompok. 

Model pembelajaran ini mengajak siswa 

untuk menemukan jawaban dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan cara membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban yang disertai dengan 

alternatif jawaban yang tersedia. Namun, 

jawaban yang tersedia berupa kata, huruf 

ataupun paragraf yang tersusun secara 

acak. Menurut Huda (2016), model 

pembelajaran Scramble merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan konsentrasi dan kecepatan 

berpikir siswa, model ini mengajak siswa 

yang telah terbagi dalam beberapa 

kelompok untuk mencari jawaban terhadap 

suatu pertanyaan secara kreatif dengan cara 

menyusun huruf, kata atau paragraf yang 

disusun secara acak membentuk suatu 

jawaban yang benar. 

 

Menurut said dkk (2014), sintaks 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Scramble berbantuan peta konsep ini 

dibagi menjadi 6 fase yaitu: 

Tabel: 2.2 Sintaks Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble 

Fase-Fase Pembelajaran Perilaku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa 

untuk belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

menyampaikan informasi, 

menyiapkan kartu soal 

dan kartu jawaban yang 

telah diacak 

Fase 3 

Mengorganisir siswa 

kedalam kelompok-

kelompok belajar 

Memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang cara 

pembentukan kelompok 

belajar, dan membantu 

kelompok membentuk 

transisi yang efesien, serta 

membagikan kartu soal 

dan kartu jawaban. 

Jawaban telah tersedia 

meski jawaban berada 

dalam keadaan yang acak. 

Fase 4 

Membimbing pelatihan 

 

 

Membantu menjelaskan 

proses pengerjaan soal 

dalam bentuk game, dan 

membantu kelompok 

belajar  untuk 

mengumpulkan informasi 

selama mengerjakan tugas 

yang diberikan. 

Fase 5 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan 

siswa mengenai materi 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Memberikan apresiasi 

berupa hadiah pada 

kelompok yang cepat dan 

tepat dalam 

menyelesaikan soal pada 

LKS. 

Model pembelajaran Sramble berpusat 

pada siswa sehingga siswa benar-benar 

terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Keterlibatan siswa secara 

langsung dalam proses pembelajaran dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif, minat 



3 
 

siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menjadi lebih meningkatkan. 

Selain itu, tujuan pemberian aprepsiasi 

pada sintaks Scramble bagi kelompok yang 

mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebagai 

daya tarik awal untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dan untuk menghargai usaha 

yang telah dilakukan oleh peserta didik.  

Model pembelajaran ini memiliki 

kekurangan salah satunya yaitu dalam 

proses penerapannya memerlukan waktu 

yang panjang sehingga guru sulit 

menyesuaikan dengan waktu yang sudah 

ditentukan. Cara untuk mengatasi 

kelemahan model pembelajaran Scramble 

tersebut, peneliti menggunakan media 

pembelajaran berupa peta konsep pada 

tahap penjelasan materi oleh guru. Media 

peta konsep yaitu alat yang berfungsi 

untuk membantu guru dalam menjelaskan 

materi, materi koloid yang cukup luas 

dapat difokuskan dengan menggunakan 

media peta konsep sehingga dapat  

mempermudah siswa dalam memahami 

dan mempelajari materi. 

Menurut Jati dkk (2015), peta konsep  

tersusun secara sistematis yaitu dimulai 

dari materi umum sampai pada materi yang 

khusus yang mempunyai hubungan antara 

konsep yang satu dengan konsep yang 

lainnya. Peta konsep berbentuk seperti 

rangkuman terarah yang akan 

mempermudah siswa dalam memahami 

pembelajaran dengan cepat. Semakin cepat 

siswa dalam memahami materi maka akan 

menghemat waktu pada tahap penjelasan 

guru, sehingga tahap selanjutnya dapat 

dilakukan tanpa ada rasa takut kekurangan 

waktu dalam menerapkan model ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Scramble Berbantuan Media 

Peta Konsep terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas XI MIPA Materi Koloid SMA 

Negeri 1 Gerung Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen. Jenis penelitian 

yang  dilakukan yaitu quasy eksperimental 

atau eksperimen semu. Jenis penelitian ini 

memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Quasy eksperimental digunakan karena 

pada kenyataannya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk 

penelitian (Sugiyono, 2016). Rancangan 

penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu post-test only control 

group design . 

Penelitian dilakukan pada dua 

kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai 

kelas kontrol. Penelitian ini, dalam 

pembelajaran pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran 

Scramble berbantuan media peta konsep 

sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 1 Gerung. Kegiatan penelitian 

berlangsung mulai bulan April – Mei 2018 

dengan jumlah populasi  seluruh siswa 

kelas XI MIPA sebanyak 270 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas XI MIPA 6 sebagai kelas eksperimen 

dan Kelas XI MIPA 3 sebagai kelas 

kontrol yang masing-masing berjumlah 39 

siswa. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu teknik random sampling 

atau pengambilan sampel secara acak 
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dengan tipe simple random sampling. 

(Sugiyono, 2016).  

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Scramble berbantuan media 

peta konsep,  yang diperlakukan untuk 

kelas eksperimen dan pembelajaran dengan 

model konvensional yanng diperlakukan 

untuk kelas kontrol. Sedangkan variabel 

terikat pada penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa pada materi sistem koloid. 

Penelitian ini menggunakan instrumen 

tes hasil belajar. Instrumen tes yang 

digunakan berupa tes obyektif dengan 

bentuk pilihan ganda. Instrumen yang telah 

disusun terlebih dahulu diuji tingkat 

validitasnya dengan uji validitas isi 

menggunakan statistik Aiken’s V dan 

validitas butir soal menggunakan Korelasi 

biserial. Menguji reabilitas instrumen 

menggunakan rumus KR-20. Uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji-t. 

Uji-t dilakukan setelah data dianalisis 

dengan uji normalitas dan homogenitasnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Scramble berbantuan media peta konsep 

pada materi  koloid terhadap hasil belajar 

siswa  kelas XI MIPA SMA Negeri 1 

Gerung pada tahun ajaran 2017/2018. 

Masing-masing kelas diajar dengan materi 

yang sama yaitu materi sistem koloid yang 

berlangsung selama 4 kali  pertemuan 

untuk setiap kelasnya. Setelah siswa 

selesai melalui proses pembelajaran siswa 

diuji sejauh mana pemahaman mereka 

mengenai materi sistem koloid dengan cara 

memberikan Post-test. Post-test berfungsi 

untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 

belajar dalam ranah kognitif dari pengaruh 

penerapan model pembelajaran Scramble 

berbantuan media peta konsep pada materi 

sistem koloid.  

Adanya post-test akan diperoleh data 

berupa hasil belajar siswa yang kemudian 

dilakukan beberapa uji yaitu uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji hipotesis. 

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus chi kuadrat. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 

nilai (χ2
hitung) pada kelas eksperimen 

sebesar 7,27 dan nilai (χ2
hitung) pada kelas 

kontrol sebesar 6,72. Kemudian 

dikonsultasikan dengan harga (χ
2

Tabel) pada 

taraf signifikan 5% yaitu sebesar 11,07, 

sehingga diperoleh (χ2
hitung) < (χ2

Tabel)  yang 

berarti bahwa data hasil uji normalitas 

pada kedua kelas terdistribusi normal. 

Uji homogenitas varians dalam 

penelitian ini menggunakan rumus uji-F. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan 

data nilai post-test diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 1,26. Harga Fhitung dikonsultasikan 

dengan Ftabel pada dk pembilang = 38 dan 

dk penyebut = 38, diperoleh harga Ftabel 

pada taraf signifikan 5% sebesar 1,71 

sehingga harga Fhitung < Ftabel (1,26 < 1,71) 

maka varians kedua data tersebut dikatakan 

homogen. 

Untuk membuktikan hipotesis pada 

penelitian ini, maka data hasil belajar siswa 

diolah dengan menggunakan rumus uji-t 

separated varians, dengan pengambilan 

keputusan bedasarkan pada hipotesis 

statistik yang diuji sebagai berikut: 

Ho: µ eksperimen  µ kontrol 

Ha: µ eksperimen > µ kontrol 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai thitung (2,19) > ttabel (1,67).  

pada taraf signifikan 5%. Dari hasil 

perhitungan statistik tersebut menunjukkan 

bahwa menerima hipotesis alternatif (Ha) 
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yang menyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran Sramble berbantuan media 

peta konsep dapat memberikan pengaruh 

yang lebih baik pada hasil belajar sistem 

koloid siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 

1 Gerung.  

Data post-test dari kedua kelas 

sampel, diperoleh nilai terendah dan 

tertinggi pada kelas eksperimen (56,5 dan 

95,65) dan kelas kontrol (47,8 dan 91,3), 

rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol 

yaitu sebesar 78,01 dengan persentasi 

ketuntasan sebesar 61,53% untuk kelas 

eksperimen dan 73,09 untuk kelas kontrol 

dengan persentasi ketuntasan sebesar 

48,71%. Data rata-rata nilai kedua kelas 

dapat digambarkan dalam bentuk grafik di 

bawah ini: 

 

Gambar 5.1 Data Nilai Rata-rata Kelas Setalah 

Melakukan Posttest 

 Berdasarkan grafik di atas, terlihat 

perbedaan dari nilai hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen dan di kelas 

kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

rata-rata kelas kontrol. Kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran 

Scramble berbantuan media peta konsep 

memberikan hasil yang lebih baik dari 

pada menggunakan model konvensional. 

Hal ini disebabkan beberapa faktor yang 

menjadi keunggulan dari model 

pembelajaran Scramble berbantuan peta 

konsep yaitu: 1) penjelasan materi dengan 

berbantuan media peta konsep. Pada proses 

pembelajaran, media pembelajaran 

berfungsi untuk membantu siswa agar 

lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran. Fungsi dari media peta 

konsep yaitu sebagai daya tarik awal agar 

siswa tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Materi koloid yang begitu 

luas, penuh dengan materi konsep yang 

bersifat hafalan dapat difokuskan dengan 

menggunakan media peta konsep sehingga 

dapat mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi koloid. Peta konsep 

yang tersusun secara sistematis, susunan 

sistematis artinya materi koloid tersusun 

dalam sebuah bagan terarah mulai dari 

materi yang umum hingga materi yang 

khusus yang dihubungkan dengan kata 

penghubung dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran dan 

siswa juga dapat belajar dengan cara 

terarah tanpa harus keluar dari konsep 

pembelajaran. Sehingga penggunaan media 

peta konsep dapat membantu siswa 

menjadi lebih mudah dalam memahami 

dan mempelajari materi pembelajaran 

koloid. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Yunita dkk (2014), 

penggunaan media peta konsep merupakan 

strategi yang cukup efektif dalam 

pembelajaran kimia. Konsep kimia yang 

cakupannya luas dapat difokuskan dengan 

peta konsep. Pembelajaran dengan peta 

konsep dapat menghasilkan pemahaman 

yang utuh sehingga tidak mudah untuk 

dilupakan. Susunan peta konsep yang 

sistematis yang akan mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang 

dipelajarinya. 2) penggunaan latihan soal 

berupa permainan acak kata yang 

dikerjakan secara berkelompok. Proses 

permainan menjodohkan kartu soal dan 

kartu jawaban dengan alternatif jawaban 

yang tersedia namun posisi kata masih 

dalam keadaan yang acak membuat siswa 

menjadi lebih aktif dalam menerapkan 

ilmu yang telah mereka pahami untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam LKS, 

pada permainan ini siswa tidak hanya 

78.01

73.09

70

75

80

kelas eksperimen kelas kontrol

Nilai rata-rata
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dilatih untuk mengemukakan pendapat saja 

tapi pada proses pembelajaran ini siswa 

diajak belajar sambil bermain, tujuannya 

untuk melatih kecepatan berfikir dan 

kreatifitas siswa dalam menyelesaikan 

tantangan yang ada. Pada proses 

pembelajaran Scramble siswa dapat terlibat 

secara langsung sehingga membuat siswa 

menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan membuat ilmu yang 

ditelah dipelajari akan lebih bertahan lama 

dalam ingatan. Model pembelajaran 

Scramble yang diterapkan dalam bentuk 

permainan ini dapat meningkatkan minat 

belajar siswa, suasana belajar menjadi 

tidak kaku, sehingga siswa akan menjadi 

lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa peneliti 

seperti Widantari dkk (2013)., Zaenab 

(2016)., Hisan (2017), menjelaskan bahwa 

kekuatan model pembelajaran scramble 

dapat menciptakan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi siswa melalui 

model pembelajaran yang mengajak siswa 

belajar sambil bermain, permainan yang 

dilakukan merupakan permainan yang 

melatih pemahaman siswa dengan 

mengurutkan kata yang telah diacak 

menjadi jawaban yang benar lalu 

menjodohkan kartu jawaban dan kartu 

soal. Kelebihan model pembelajaran 

scramble yaitu siswa dapat berperan aktif 

selama proses pembelajaran, sedangkan 

guru dalam proses pembelajaran hanya 

bertindak sebagai fasilitator, sehingga 

siswa dapat terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Permainan pada 

proses pembelajaran akan membuat 

suasana pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, melatih pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah mereka 

pelajari dan membuat siswa menjadi lebih 

aktif.  

 Pada permainan model Scramble 

siswa dibimbing untuk dapat menyusun 

kata yang telah diacak pada kartu jawaban 

menjadi susunan kata yang benar 

selanjutnya menjodohkan kartu jawaban 

dengan kartu soal, selama proses ini siswa 

dilatih untuk memperkuat pemahaman 

mereka mengenai materi yang diajarkan, 

karena pada proses ini pemahaman yang 

baru di terima siswa dapat langsung dilatih 

dan diperkuat dengan menyusun kata kata 

yang diacak  menjadi kata yang benar yang 

selanjutnya menjodohkan kartu soal 

dengan kartu jawaban dengan tepat. Proses 

bermain sambil belajar dapat menyababkan 

proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. Berdasarkan penelitian 

Winarsih (2017), permainan yang 

menyenangkan dapat meningkatkan 

aktivitas sel otak siswa. Siswa menjadi 

lebih aktif melakukan permainan secara 

optimal dengan menggunakan seluruh 

panca indranya. Aktivitas siswa yang 

meningkat akan memperlancar proses 

pembelajaran. 

 Pada langkah ini siswa juga terlibat 

secara aktif karena pada proses 

pembelajarannya siswa terlibat secara 

langsung dalam melatih pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari 

sehingga ingatan siswa terhadap materi 

yang diajarkan menjadi lebih bermakna. 

Hal ini didukung dengan pendapat 

Yulianto (2009), pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk 

terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran akan memberikan hasil yang 

lebih baik dibandingkan pembelajaran 

yang tidak memberikan kesempatan bagi 

siswa, dengan demikian setelah 

pembelajaran selesai siswa dapat 
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mendapatan pengetahuan yang selalu 

diingat karena proses pembelajaran 

tersebut dilakukan sendiri oleh peserta 

didik. 3) Pemberian apresiasi berupa 

hadiah bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi bertujuan sebagai daya tarik 

agar minat siswa dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pemebelajaran menjadi 

meningkat, sehingga siswa menjadi lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Setiap kelompok akan berlomba-lomba 

secara sehat untuk memenangkan setiap 

permasalahan yang diberikan pada tiap 

pertemuannya dan siswa akan berupaya 

keras untuk mendapatkan posisi teratas 

sehingga mampu mempengaruhi hasil 

belajar dari siswa itu sendiri, selain itu 

apresiasi ini juga di berikan sebagai bentuk 

penghargaan atas usaha yang telah mereka 

lakukan.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan (2018), bahwa 

melalui pemberian apresiasi kepada siswa 

dalam bentuk hadiah ternyata sangat 

efektif dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa, sehingga siswa akan 

termotivasi untuk melakukan pengulangan 

terhadap sikap positif yang telah 

dilakukan. Selain itu hasil penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Hamid (2006), pemberian 

Reward atau hadiah dapat meningkatkan 

motivasi dalam diri anak yang 

mengakibatkan bertambah giatnya usaha 

yang dilakukan oleh seorang anak untuk 

mempertahankan atau memperbaiki 

prestasi yang telah diperoleh. 

 Hasil observasi keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran, keaktifan siswa di 

kelas eksperimen lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan keaktifan siswa di 

kelas kontrol. Hal ini terjadi karena pada 

kelas eksperimen memanfaatkan media 

pembelajaran yaitu media peta konsep 

yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi, pada kelas eksperimen 

juga adanya proses belajar sambil bermain 

yang mampu melatih pemahaman siswa, 

membuat suasana pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan dan pemberian 

apresiasi dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, sehingga faktor inilah yang 

menyebabkan aktivitas siswa menjadi 

meningkat yang menyebabkan hasil belajar 

juga meningkat. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan Model Scramble berbantuan 

media peta konsep berdampak positif 

dalam meningkatkan keaktifan siswa. 

Tingginya tingkat keaktifan siswa tersebut 

menjadi salah satu faktor utama terjadinya 

peningkatan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat dari Hisan 

dkk (2017), terjadi peningkatan prestasi 

hasil belajar siswa dalan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Scramble 

pada pokok bahasan koloid setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Scramble ini keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran meningkat di kelas XI 

MA Darel Hikmah. Ariyanto (2016), 

model pembelajaran Scramble dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 

di SDN Sumogawe 03 Kabupaten 

Semarang. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan data hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

Scramble berbantuan peta konsep dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIPA 

materi sistem koloid SMAN 1 Gerung 

Tahun Ajaran 2017/2018. 
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SARAN 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

dapat mengukur tidak hanya hasil belajar 

dalam ranah kognitif saja, tetapi dapat 

menambahkannnya menjadi hasil belajar 

yang mencangkup dalam ranah afektif dan 

psikomotor dengan pendekatan dan model 

pembelajaran yang sama. 
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