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ABSTRACT 

 

THE COMPARISON OF LEARNING RESULT GEOGRAPHY SUBJECT 

USED WORD SQUARE AND SCRAMBLE LEARNING MODEL AT THE 

NINTH GRADE OF SMAN 1 SUMBEREJO TANGGAMUS 

ACADEMIC YEAR 2016/2017 

 

By: 

 

Ahmad Khumaidi 

 

This research aims to know the comparison of learning result geography subject 

used Word Square and Scramble learning model at the ninth grade students of 

SMA N 1 Sumberejo that totaling 71 students and there were divided into 2 

classes. The ninth grade one used Word Square learning model, while the ninth 

grade two used Scramble learning model at the first and second meeting. At the 

third and fourth meeting, the researcher did rotation learning model in each class. 

The research method that used was quasi-experiment with rotation design. 

Research sampling technique used purposive sampling with sample as much as 71 

students. The technique of research data collection used written test. Data analysis 

that was used in this research was Independent sample t-test. Based on data 

analysis that conducted, the research result showed that there was different mean 

of students learning result that used Word Square and Scramble learning model. 

The learning result used Word Square learning model was higher than used 

Scramble learning model. 

 

Keyword: Word Square and Scramble Learning Model, Learning Result. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

  

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN TIPE WORD SQUARE DAN SCRAMBLE 

SISWA KELAS XI IPS SMA N 1 SUMBEREJO  

KABUPATEN TANGGAMUS 

 TAHUN 2015/2016 

 

Oleh: 

Ahmad Khumaidi 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil  belajar geografi 

menggunakan model  pembelajaran Word Square dan Scramble pada siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo sebanyak 71 siswa yang terbagi menjadi 2 

kelas. Kelas XI IPS 1 menggunakan model pembelajaran Word Square, 

sedangkan kelas XI IPS 2 menggunakan model pembelajaran Scramble pada 

pertemuan 1 dan 2. Pada pertemuan ke 3 dan 4 dilakukan rotasi model 

pembelajaran di setiap kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen semu dengan desain rotasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 71 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes tertulis. Analisa data penelitian 

menggunakan independent sample t-test. Berdasarkan analisa data yang 

dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Word Square dengan 

menggunakan model pembelajaran  Scramble. Hasil belajar menggunakan model 

Word Suare lebih tinggi  dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Scramble. 

 

 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Tipe Word Square dan Scramble, Hasil Belajar 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan

bangsa suatu negara. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah melibatkan guru

sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya

interaksi proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan inti

dalam pembelajaran sebagai penentu keberhasilan dalam pendidikan.

Pendidikan menurut Hamalik (2004: 7) merupakan peristiwa kompleks yang

melibatkan beberapa komponen antara lain: tujuan, siswa, guru, isi (bahan ajar),

cara (metode), dan situasi (lingkungan). Dari ke enam faktor tersebut, salah satu

komponen yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran adalah guru. Guru

perlu melaksanakan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diharapkan.

Kurang optimalnya guru menyampaikan materi disebabkan oleh penggunaan

metode pembelajaran yang kurang tepat, sehingga siswa tidak dapat menerima

materi pembelajaran dengan baik. Selain itu kurangnya perhatian siswa pada saat

proses belajar mengajar menandakan siswa kurang antusias untuk mengikuti

pelajaran sehingga guru terkesan kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas.
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Proses pembelajaran tersusun atas unsur yang saling berkaitan satu dengan yang

lainya. Selain itu, interaksi antara guru dengan peserta didik pada saat proses

pembelajaran memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran

yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan dalam Rusman (2012: 4) yakni salah satu standar

yang harus dikembangkan adalah standar proses yang meliputi perencanaan

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses

pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang akan diteliti

adalah proses pembelajaran mata pelajaran geografi yang bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar geografi pada kelas XI IPS  SMA Negeri 1 Sumberejo.

Pembelajaran konvensional atau ceramah yang berpusat pada guru sering sekali

dianggap sebagai pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Pembelajaran

geografi di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo masih berpusat pada guru,

yaitu guru menjelaskan, siswa mencatat dan guru memberikan evaluasi

seperlunya. Pembelajaran seperti ini siswa hanya dituntut untuk melihat,

mendengarkan dan mencatat tanpa bertanya kepada guru. Hal ini membuat siswa

cenderung pasif, pembelajaran yang pasif membuat siswa merasa bosan, tidak

semangat, dan informasi yang didapatkan siswa mudah hilang.

Ketuntasan hasil belajar geografi di SMA Negeri 1 Sumberejo memiliki nilai

KKM 76. Berdasarkan nilai ujian siswa kelas XI IPS 1 dan 2 di SMA Negeri 1

Sumberejo pada semester ganjil menunjukkan bahwa dari 71 siswa masih terdapat
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45% atau 33 siswa yang nilainya kurang dari 76 dan 55% atau 38 siswa

mendapatkan nilai ≥76 atau nilai KKM.

Menurut Djamarah (2010: 107), “tingkat keberhasilan pembelajaran dikatakan

baik atau optimal apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan pembelajaran yang

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan

pelajaran di SMA Negeri 1 Sumberejo belum optimal. Ketidak tuntasan belajar

banyak faktor yang mempengaruhi yaitu dari sudut pandang guru, murid, dan

model pembelajaran.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas dapat digunakan

model pembelajaran konvensional yang interaktif. Menurut Komara (2014: 39),

pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang

digunakan oleh guru di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi

interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa

dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan.

Penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri 1 Sumberejo menerapkan model

pembelajaran tipe Word Square dan tipe Scramble. Kedua model pembelajaran ini

merupakan pembelajaran interaktif yang dapat membuat siswa belajar lebih aktif

dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik atau hasil

belajar yang diharapkan dapat sesuai. Hal ini sejalan dengan SMA Negeri 1

Sumberejo kelas XI IPS yang masih rendah ketuntasan hasil belajarnya.

Penggunaan kedua model pembelajaran ini sesuai dengan materi kelas XI IPS

tentang Sumber Daya Alam.
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Model pembelajaran Word Square merupakan pembelajaran interaktif yang

memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan

ide-ide kreatif sehingga membuat siswa bersemangat belajar. Sedangkan model

pembelajaran Scramble merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan

konsentrasi dan berpikir kritis siswa. Penggunaan model pembelajaran Word

Square pada materi Sumber Daya Alam dapat membuat siswa berpikir kritis

tentang keadaan potensi sumber daya alam lingkungan sekitar serta mampu

menemukan ide-ide kreatif tentang kelangsungan Sumber Daya Alam, sedangkan

model pembelajaran Scramble mampu meningkatkan konsentrasi siswa dalam

pembelajaran sumber daya alam serta mampu berpikir kritis tentang bagaimana

kondisi sumber daya alam lingkungan sekitar. Dengan menerapkan model ini

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya peningkatan

aktivitas belajar siswa sehingga memenuhi target yang ingin dicapai (KKM).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul

“ Perbandingan Hasil Belajar Geografi menggunakan Model pembelajaran Tipe

Word Square dan Scramble pada Siswa Kelas XI IPS SMAN 1 Sumberejo

Kabupaten Tanggamus Tahun 2015/2016”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di

identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Ketuntasan hasil belajar geografi yang masih rendah

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru

3. Penggunaan metode yang kurang tepat dan tidak bervariasi
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4. Siswa kurang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian menjadi terarah dan

meminimalisir kesalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada:

1. Ketuntasan hasil belajar geografi siswa

2. Penggunaan model pembelajaran Word Square dan Scramble

3. Perbandingan hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1

Sumberejo Kabupaten Tanggamus tahun 2015/2016

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar geografi menggunakan

model pembelajaran tipe Word Square dan tipe Scramble siswa kelas XI IPS

SMA Negeri 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus tahun 2015/2016?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan rata-rata hasil belajar

geografi pada model pembelajaran tipe Word Square dengan model pembelajaran

tipe Scramble siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo Kabupaten

Tanggamus tahun 2015/2016

F. Manfaat Penelitian

1. Guru
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Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model

pembelajaran interaktif yang dapat dijadikan dalam perbaikan kualitas

pembelajaran dikelas dan upaya peningkatan hasil belajar.

2. Siswa

Penggunaan model pembelajaran Word Square dan Scramble dapat

memberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan guru

dan dapat meningkatkan rasa senang, berpikir kritis, serta konsentrasi belajar

sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal

3. Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan informasi di bidang ilmu pengetahuan,

khususnya bidang studi geografi bahwa model pembelajaran Word Square

dan Scramble dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan

penelitian sejenis dalam ruang lingkup yang lebih luas.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo

semester genap tahun pelajaran 2015/2016

2. Objek penelitian ini adalah hasil belajar geografi dengan menggunakan

model pembelajaran interaktif tipe Word Square dan model pembelajaran

Scramble

3. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Sumberejo

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016
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5. Ruang lingkup ilmu adalah pembelajaran geografi. Menurut Sumaatmadja

(2001: 82), strategi pembelajaran geografi adalah cara berusaha dan

bertindak yang diarahkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diharapkan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat Belajar

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses

pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan

penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Menurut Mudjiono (2006: 07)

belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah

penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Kemudian, menurut

Winkel dalam Riyanto (2010: 15) belajar adalah suatu aktivitas mental atau

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,

keterampilan dan nilai-nilai sikap.

Lebih lanjut, menurut Robbins dalam Trianto (2009: 15) belajar adalah suatu

proses aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru

berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Sedangkan belajar menurut Degeng dalam Riyanto (2010: 05) ialah pengaitan

pengetahuan baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki si belajar. Hal
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ini mempunyai arti bahwa dalam proses belajar, siswa akan menghubung-

hubungkan pengetahuan atau ilmu yang telah tersimpan dalam ingatan

dengan pengetahuan baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah

laku yang terjadi melalui belajar mencangkup pengetahuan, sikap dan

keterampilan.

2. Pembelajaran

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar,

pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang

berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada

pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencangkup berbagai

komponen lainnya, seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran.

Menurut Komara (2014: 29), pembelajaran merupakan proses interaksi

peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sedangkan

menurut Komalasari (2011: 3) pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu

sistem atau proses membelajarkan siswa yang direncanakan atau didesain,

dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan

yang efektif dan efisien. Pembelajaran menurut Komalasari (2011: 3) dapat

dipandang dari dua sudut, yaitu:

a. Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri
dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan
pembelajan, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran,
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media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi
pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran

b. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran
merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka
membuat siswa belajar.
Proses belajar meliputi:

1) Persiapan, dimulai merencanakan program pengajaran
tahunan, semester dan penyusunan persiapan mengajar berikut
penyiapan perangkat kelengkapanya, antara lain berupa alat
peraga dan alat-alat evaluasi. Persiapan pembelajaran ini juga
mencangkup kegiatan guru untuk membaca buku-buku atau
media cetak lainya yang akan disajikanya kepada para siswa
lain dan mengecek jumlah keberfungsian alat peraga yang
akan digunakan.

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada
persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap
pelaksanaan pembelajaran ini, struktur dan situasi
pembelajaran yang diwujudkan guru akan dipengaruhi oleh
pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran
yang telah dipilih dan dirancang penerapanya serta filosofi
kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap
siswa

3) Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya.
Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk pengayaan
dan dapat pula pemberian layanan remedial teaching bagi
siswa yang berkesulitan belajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem atau

proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau

didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan.

3. Pembelajaran Geografi

Pembelajaran geografi adalah geografi yang diajarkan di tingkat sekolah

dasar sampai menengah. Menurut pakar geografi pada seminar dan lokakarya

tahun 1998, definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan
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perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau

kewilayahan dalam konteks keruangan (Sumaatmadja, 2001: 1).

Mata pelajaran geografi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:

a. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses
yang berkaitan

b. Menguasai keterampilan dasar dalam mengolah data dan informasi,
mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi

c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan
memanfaatkan sumberdaya alam secara arif serta memiliki
toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat (Sapria, 2009:
210-211).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

geografi adalah pembelajaran yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan

dibidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses terbentuknya,

hubungan kausal dan spasial manusia dengan lingkungannya serta interaksi

manusia dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks

keruangan sesuai dengan perkembangan mental anak dan jenjang

pendidikannya masing-masing.

4. Teori Belajar Behavioristik

Belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai

akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap

belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Adapun yang

termasuk teori belajar behavioristik dalam Komara (2014: 7) antara lain:

a. Teori Interaksionisme Thorndike, belajar adalah proses interaksi
antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat
merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau
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hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan
respon yaitu interaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar

b. Teori Conditioning Watson, belajar adalah proses interaksi antara
stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud
harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur

c. Teori Conditioning Edwin Guthrie, hubungan antara stimulus dan
respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh karena itu dalam
kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberikan
stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat tetap

d. Teori Operant Conditioning Skinner, hubungan antara stimulus dan
respon yang telah terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang
kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku.

e. Teori Systematic Behaviour Clark Hul, kebutuhan biologis dan
pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi
sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam
belajar hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis walaupun
respon yang muncul bermacam-macam

f. Teori Belajar Kognitif Piaget, perkembangan kognitif individu
meliputi empat tahap yaitu sensory motor, pre operant, concrete
operational dan formal operational.

Aplikasi teori ini dalam pembelajaran adalah kegiatan belajar ditekankan

sebagai aktivitas “mimetic” yang menuntut siswa untuk mengungkapkan

kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran

mengikuti urutan dari bagian-bagian ke keseluruhan. Pembelajaran dan

evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban yang

benar. Jawaban yang benar menunjukkan siswa telah menyelesaikan tugas

belajarnya.

5. Model Pembelajaran Word Square

Model pembelajaran Word Square merupakan pengembangan dari metode

ceramah yang diperkaya. Hal ini dapat didefinisikan melalui pengelompokkan

metode ceramah yang diperkaya dan berorientasi kepada keaktifan siswa.

Menurut Istarani (2012: 180) model pembelajaran Word Square merupakan
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model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan

dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban.

Kemudian, menurut Mujiman (2007: 92), mengemukakan bahwa model

pembelajaran Word Square merupakan pengembangan model ceramah yang

diperkaya. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan pengelompokan metode

ceramah yang berorientasi kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran.

Lebih lanjut, menurut Trianto (2011: 23) Word Square berasal dari Word

yang artinya kata dan Square yang artinya persegi, Word Square merupakan

model yang menggabungkan kemampuan menjawab pertanyaan dengan

kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Hampir

sama dengan teka-teki silang, tetapi bedanya jawabanya sudah ada namun

disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan  dengan sembarang huruf

atau angka penyamar atau pengecoh.

Langkah-langkah model pembelajaran Word Square menurut Komara (2014:

52) sebagai berikut:

a. Guru menyampaikan materi sesuai dengan topik pembelajaran
sumber daya alam

b. Guru membagikan lembar kerja berupa lembar kotak-kotak yang
berisikan jawaban dan disertai dengan soal

c. Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai
dengan jawaban

d. Berikan point setiap jawaban dalam kotak

Menurut Istarani (2012: 182) ada beberapa kelebihan dan kekurangan model

pembelajaran Word Square, adapun kelebihan model pembelajaran Word

Square sebagai berikut:

a. Mendorong pemahaman siswa dalam pelajaran
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b. Melatih untuk berdisiplin
c. Dapat melatih sikap teliti dan kritis
d. Merangsang siswa untuk berfpikir efektif, model pembelajaran ini

mampu sebagai pendorong dan penguat siswa terhadap materi yang
disampaikan

e. Melatih ketelitian dan ketepatan dalam menjawab dan mencari
jawaban dalam lembar kerja

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran Word Square adalah sebagi

berikut:

a. Siswa hanya menerima bahan mentah

b. Siswa tidak mampu mengembangkan materi dengan kemampuan yang

dimiliki

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

Word Square adalah suatu pengembangan metode ceramah namun untuk

mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan maka

diberikan lembar kerja yang didalamnya berisi soal dan jawaban yang

terdapat dalam kotak-kotak. Membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam

mencari pilihan jawaban yang tepat. Kekurangan Word Square yaitu siswa

hanya menerima bahan mentah dari guru dan tidak dapat mengembangkan

kreatifitasnya, karena siswa hanya dituntut untuk mencari jawaban bukan

untuk mengembangkan pikiran siswa masing-masing. Sedangkan kelebihanya

adalah meningkatkan ketelitian, bepikir kritis, dan efektif .

6. Model Pembelajaran Scramble

Model pembelajaran Scramble merupakan model pembelajaran yang

memberikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai alternatif jawaban

yang tersedia. Menurut Robert B. Taylor  dalam Huda (2014: 303), Scramble
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merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan

konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Dalam metode ini, siswa tidak

hanya menjawab soal, tetapi juga menerka dengan cepat jawaban yang sudah

tersedia namun dalam kondisi acak. Kemudian menurut Komalasari (2011:

84), Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa mencari

jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep secara

kreatif dengan cara menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak sehingga

membentuk jawaban atau pasangan konsep yang dimaksud.

Lebih lanjut, menurut Suyatno (2009: 72) Scramble merupakan suatu metode

belajar yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang dipasangkan

atau diurutkan secara logis. Sehingga siswa dituntut berpikir cepat dan tepat

dalam pembelajaran dikelas, untuk dapat mengurutkan kata-kata kedalam

kunci jawaban. Adapun sintak pembelajaran Scramble menurut Huda ( 2014:

304)  sebagai berikut:

a. Guru menyajikan materi sesuai dengan topik pembelajaran sumber
daya alam

b. Setelah selesai menjelaskan materi, guru membagikan lembar kerja
dengan jawaban yang diacak susunannya

c. Guru memberikan durasi tertentu untuk pengerjaan soal
d. Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan

guru
e. Guru mengecek durasi waktu dan memeriksa pekerjaan siswa
f. Jika waktu pengerjaan soal sudah habis, siswa wajib mengumpulkan

lembar jawaban kepada guru
g. Guru melakukan penilaian

Menurut Huda (2014: 306), metode pembelajaran Scramble memiliki

kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan metode pembelajaran scramble

sebagai berikut:
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a. Melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat

b. Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban

acak

c. Melatih kedisiplinan siswa

Sedangkan kelemahan metode Scramble adalah:

a. Siswa bisa mencontek jawaban temannya

b. Siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran model Scramble diharapkan

mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang cepat dan tepat.

Model pembelajaran ini termasuk kedalam model pembelajaran permainan,

sehingga minta belajar siswa meningkat dan hasil pembelajarannya

diharapkan dapat optimal

7. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran

di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang

dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif.

Menurut Mudjiono (2006: 3), hasil belajar merupakan hasil dari suatu

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Sedangkan dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil

belajar dapat menjadi ukuran tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran.
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Hasil belajar dapat dinilai berdasarkan tiga ranah penilaian yaitu pengetahuan

(kognitif), minat (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Hasil belajar aspek

kognitif berhubungan dengan penguasaan siswa terhadap materi yang telah

disampaikan. Hasil belajar aspek afektif merupakan sikap dan minat siswa

terhadap materi yang disampaikan. Hasil belajar psikomotor meliputi

penampilan/kinerja (performance) siswa, umumnya berhubungan dengan

kinerja siswa dalam berdiskusi.

Hasil belajar pada penelitian ini mengacu pada ranah pengetahuan (kognitif)

yang diukur dengan menggunakan tes. Menurut Bloom dalam Sudjana (2011:

22) bahwa ranah kognitif terdiri dari C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), C3

(penerapan), C4 (analisis), C5 (sintesis), dan C6 (penilaian). Ranah kognitif

tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi serta indikator pada materi

geografi sebagai salah satu tujuan pembelajaran. Tujuan utama diadakan tes

untuk memperoleh nilai hasil belajar geografi siswa setelah menerapkan

model pembelajaran Word Square dan Scramble.

8. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Fitri Ilmita FKIP Geografi UNSYIAH (Universitas

Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh) dengan judul “Perbandingan Hasil

belajar IPS Geografi menggunakan Model Pembelajaran Word Square

dengan Scramble Siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Banda Aceh”. Tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar geografi

menggunakan model pembelajaran Word Square lebih baik daripada
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Scramble siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Banda Aceh. Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian eksperimen, Sampel dalam penelitian

diambil dua kelas dengan menggunakan purpossive sampling, kelas XI IPS 1

dijadikan kelompok eksperimen I diberi pembelajaran Word Square dan kelas

XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen II diberi pembelajaran Scramble. Hasil

perolehan data post test yang diperoleh adalah thitung = 3,54 dan nilai ttabel

pada taraf signifikan α = 0,05 (uji satu pihak) dengan dk =n +n - 2= 32 + 33 –

2 = 63 adalah 1,67. Oleh karena itu terima Ha jika thitung ≥ ttabel dengan

thitung = 3,54 dan ttabel = 1,67 atau 3,54 > 1,67, maka H0 ditolak dan Ha

diterima. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS Geografi dengan

menggunakan model pembelajaran tipe Word Square lebih baik dibandingkan

dengan hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran tipe Scramble

siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Banda Aceh dapat diterima

kebenarannya

B. Kerangka Pikir

Pemilihan model pembelajaran sangat penting untuk menentukan hasil

belajar. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat membuat hasil

belajar optimal. Model pembelajaran konvensional atau ceramah sering

dianggap sebagai model pembelajaran yang kurang baik dengan diikuti oleh

hasil belajar yang belum optimal. Salah satu model pembelajaran yang dapat

meningkatkan hasil belajar adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran

interaktif menciptakan situasi belajar yang interaktif dan edukatif, yakni
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interaksi antar guru dan siswa, siswa dengan sumber belajar untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran interaktif dalam penelitian ini menggunakan dua

model pembelajaran konvensional yang sudah diperkaya yaitu model

pembelajaran Word Square dan model pemmbelajaran Scramble yang

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sumberejo siswa kelas XI IPS, dengan kelas

XI IPS 1 diberi pembelajaran Word Square dan XI IPS  2 diberi pembelajaran

Scramble. Penerapan kedua model ini dilaksanakan pada pertemuan pertama

dan kedua, setiap kelas eksperimen diberikan materi pembelajaran yang sama

sesuai standar kompetensi.

Selanjutnya, penerapan kedua model dipertukarkan atau dirotasikan pada

petemuan ketiga dan keempat, dengan kelas XI IPS 1 diberi model

pembelajaran Scramble dan kelas XI IPS 2 diberi model pembelajaran Word

Square. Pada akhir pertemuan, guru melakukan post-test kedua untuk

mengetahui perbedaan hasil belajar diantara kedua kelas ekspermien dengan

perlakuan yang berbeda.

Perbedaan hasil  belajar di dua kelas eksperimen dapat dilihat dari

perbandingan nilai di setiap post-test yang telah dilakuakan. Kemudian untuk

mengetahui rata-rata hasil belajar dari kedua model  pembelajaran mana yang

lebih tinggi maka hasil belajar digabung dan dibagi menjadi dua yang

menggunakan model pembelajaran Word Square dan model pembelajaran

Scramble di dua kelas eksperimen dari setiap pertemuan yang diakhiri post-

test. Jika pelaksanaan model pembelajaran tipe Word Square lebih tinggi
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maka kemungkinan besar model pembelajaran tipe Word Square sesuai

diterapkkan dalam pembelajaran geografi kelas XI IPS, dan jika pelaksanaan

model pembelajaran Scramble lebih rendah maka kemungkinan besar model

pembelajaran tipe Scramble kurang sesuai diterapkan dalam pembelajaran

geografi kelas XI IPS.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas dan kerangka pikir, maka hipotesis

penelitian adalah ada perbedaan hasil belajar geografi menggunakan model

pembelajaran tipe Word Square dibandingkan dengan model pembelajaran

tipe Scramble siswa kelas XI IPS tahun pelajaran 2015/2016.

Model Word Square

Model Scramble

Hasil Belajar Word Square

Hasil Belajar Scramble

dibandingkan
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen semu

(Quasi Eksperimen). Eksperimen semu menurut Sudjana (2010: 44) adalah situasi

kelas sebagai tempat mengkondisi perlakuan tidak memungkinkan pengontrolan

yang ketat, maka pengontrolan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

Tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau

memanipulasikan semua variabel (Suryabrata, 2011: 92).

2. Rancangan Penelitian

Rancangan desain penelitian yang digunakan adalah desain rotasi. Desain rotasi

adalah suatu ketika kelompok eksperimen diberi perlakuan, kemudian ganti

kelompok pembanding diberi perlakuan, jika belum puas atau masih ragu akan

akibat perlakuan maka dapat dipertukarkan (Suharsimi, 2006: 353). Adapun

desain penelitian seperti pada tabel berikut:
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Rotasi

Pembelajaran
Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2

Kelas Treatmen Post-test Kelas Treatmen Post-test
Materi 1 A X1 ------ B X2 ------
Materi 2 A X1 Y1 B X2 Y1
Materi 3 B X2 ------ A X1 ------
Materi 4 B X2 Y2 A X1 Y2

Keterangan :

A : Kelas ekperimen 1 atau kelas XI IPS 1

B : Kelas eksperimen 2 atau kelas XI IPS 2

X1 : Model pembelajaran tipe Word Square

X2 : Model Pembelajaran tipe Scramble

Y1 : Hasil belajar siswa pada post-test 1

Y2 : Hasil belajar siswa pada post-test 2

Berdasarkan desain penelitian di atas, penelitian dilakukan 4 kali pertemuan yang

meliputi 4 materi pembelajaran atau 8x45 menit dengan 1 kompetensi dasar  yang

dilakukan pada 2 kelompok siswa yang diteliti masing-masing yaitu kelompok A

dan kelompok B. Kelompok A dan B dijadikan sebagai kelas eksperimen I dan

eksperimen II secara bergantian dan dilakukan 2 kali tes akhir setelah diberikan

perlakuan. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa tiap-tiap

model pembelajaran.

3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pra-survey ke sekolah untuk mengetahui jumlah kelas yang

menjadi populasi kemudian dijadikan sebagai subjek penelitian
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b. Menentukan 2 kelompok penelitian yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas

eksperimen 2

c. Kelas eksperimen satu diberikan perlakuan model pembelajaran tipe Word

Square dan kelas eksperimen 2 diberikan perlakuan model pembelajaran

Scramble

d. Pertemuan pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan sebanyak

4 kali atau 8x45 menit

e. Pada tahap akhir pembelajaran, diberikan post-tes kepada seluruh siswa,

kemudian data-data yang diperoleh di analisis dengan statistik yang sesuai

f. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di sekolah

4. Rancangan Pembelajaran

a. Tahap Perencanaan

1) Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran geografi merumuskan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan model

pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian

2) Menyusun lembar kerja siswa (LKS) yang akan digunakan selama

pembelajaran

3) Menyusun soal post-test untuk mengetahui penguasaan materi yang di

sampaikan kepada siswa

b. Tahap Pelaksanaan

1) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan model

pembelajaran yang akan dilaksanakan
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2) Pada kelompok eksperimen satu diberi perlakuan model pembelajaran

tipe Word Square sedangkan kelompok eksperimen dua diberi

perlakuan model pembelajaran Scramble

3) Rancangan perlakuan antara kelompok eksperimen satu dan dua

dilakukan secara bergantian dengan menggunakan desain rotasi yang

dilakukan selama 4 pertemuan

4) Pada akhir proses pembelajaran peneliti memberikan post-test kepada

seluruh siswa. Adapun rancangan perlakuan dapat dilihat pada gambar

berikut:
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Gambar 3.1 Rancangan Perlakuan

Pertemuan 1 dan 2 dilaksanakan
di kelas eksperimen 2
menggunakan model

pembelajaran Scramble

Pertemuan 1 dan 2
dilaksanakan di kelas

eksperimen 1 menggunakan
model pembelajaran Word

Square

Melakukan post-tes pertama (PG+Essai)

Pemberian materi pokok

Pertemuan 3 dan 4 dilaksanakan
di kelas eksperimen 2
menggunakan model

pembelajaran Word Square

Pertemuan 3 dan 4
dilaksanakan di kelas

eksperimen 1 menggunakan
model pembelajaran Scramble

Melakukan post-tes kedua (PG+Essai)

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen 2 (XI IPS 2)Kelas Eksperimen 1 (XI IPS 1)

Pemberian materi pokok

Uji Hipotesis

Kesimpulan
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B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sumberejo, Kecamatan Sumberejo

Kabupaten Tanggamus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS semeseter

genap tahun pelajaran 2015/2016.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 14 – 30 April 2016 selama 2 minggu berturut-

turut pada hari kamis dan sabtu dari jam 07.30 – 12.00 WIB.

C. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi (2006: 131), subjek penelitian adalah benda, hal atau

organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat.

Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek

penelitian, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan

yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data

sebanyak-banyaknya dari informan. Dalam penelitian ini, pengambilan sumber

data penelitian menggunakan teknik sampling purposive. Teknik sampling

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2010: 124). Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah pemilihan kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan diperoleh subjek penelitian yaitu

populasi penelitian sebanyak seluruh siswa dari kelas X – XII berjumlah 514

siswa, dengan sampel penelitianya adalah kelas XI IPS.
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Kelas XI IPS sebagai subjek penelitian memiliki 2 kelas belajar, kedua kelas

tersebut di undi untuk di jadikan sebagai kelas eksperimen I dan II. Diperoleh

hasil dari pengundian kelas XI IPS 1 Sebagai kelas eksperimen I yang

menggunakan model pembelajaran tipe Word Square dan kelas XI IPS 2 sebagai

kelas eksperimen II yang menggunakan model pembelajaran tipe Scramble.

Penerapan kedua model tersebut dilakukan rotasi pada pertemuan ke tiga dan ke

empat. Berikut ini adalah data tabel subjek penelitian di SMA Negeri 1

Sumberejo tahun 2015/2016:

Tabel 3.2 Subjek Penelitian Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo Tahun 2015

No Kelas Jumlah Siswa Laki-Laki Perempuan
1 XI IPS 1 35 16 19
2 XI IPS 2 36 17 19

Total 71 23 38

Sumber : Data Sekunder SMA Negeri 1 Sumberejo Tahun Pelajaran 2015/2016

D. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010: 61).

Dalam penelitian ini, di gunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.

a. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat
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(Sugiyono, 2010: 61). Variabel bebas penelitian ini adalah model

pembelajaran tipe Word Square dan model pembelajaran Scramble.

b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). Variabel terikat pada

penelitian ini adalah ketuntasan hasi belajar geografi kelas XI IPS SMA

Negeri 1 Sumberejo semester genap tahun pelajaran 2015/2016.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Model Pembelajaran Word Square

Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran interaktif yang

menggunakan media pembelajaran berupa kotak-kotak kata yang di dalamnya

terdapat isi jawaban dari soal-soal yang diberikan secara vertikal, horizontal

maupun diagonal. Pembelajaran ini bisa dikatakan juga sebagai teka-teki silang.

Setelah guru menyampaikan materi pembelajaran Sumber Daya Alam, guru

memberikan lembaran kegiatan (LKS) kotak-kotak kata, kemudian siswa bermain

game kata-kata untuk menyusun kata jawaban dari soal yang di berikan. Adapun

pelaksanaan model pembelajaran Word Square sebagai berikut:

1) Guru menyampaikan materi Sumber Daya Alam

2) Guru membagikan lembar kegiatan (LKS) kotak-kotak kata yang berisikan

soal dan jawaban

3) Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai

jawaban

4) Berikan poin setiap jawaban dalam kotak
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b. Model Pembelajaran Scramble

Model pembelajaran Scramble merupakan pembelajaran interaktif yang melatih

ketepatan dan kecepatan berpikir menjawab soal yang sudah tersedia namun

dalam kondisi acak. Setelah guru menyampaikan materi pembelajaran Sumber

Daya Alam, guru membagikan LKS yang berupa kartu soal dan jawaban, hanya

saja jawaban diacak susunannya. Adapun pelaksanaan model pembelajaran

Scramble sebagai berikut:

1) Guru menyajikan materi Sumber Daya Alam

2) Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dengan jawaban yang di acak

susunannya

3) Siswa mengerjakan soal dengan mencocokkan antara kartu soal dan kartu

jawaban

4) Guru memberikan skor penilaian

c. Hasil Belajar

Hasil belajar geografi adalah tingkat keberhasilan siswa dalam menerima atau

mempelajari materi pelajaran sebagai akibat dari perubahan tingkah laku setelah

diberikan atau mengikuti pembelajaran dan dapat diukur dengan sebuah tes atau

soal-soal. Hasil belajar kognitif siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo

didapatkan melalui soal post-test pilihan ganda berjumlah 25 soal dan soal essai

berjumlah 5 soal. Jawaban pilihan ganda yang benar akan diberikan nilai 3 dan

jawaban salah diberikan nilai 0. Sedangkan jawaban essai yang benar akan

diberikan nilai 5 dan jawaban salah diberikan nilai 0. Skor tertinggi untuk setiap

post-test adalah 100 dan skor terendah 0. Post-test dilakukan untuk mengukur
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kemampuan kognitif siswa akibat dari model pembelajaran yang telah diberikan.

Berikut ini adalah tabel ketentuan nilai untuk mengetahui hasil belajar di SMAN 1

Sumberejo kelas XI IPS:

Tabel 3.3 Ketentuan Nilai Hasil Belajar SMAN 1 Sumberejo Tahun 2015/2016

No Ketentuan Nilai Keterangan

1. ≥ 85 Tinggi
2. 76 – 84 Sedang
3. < 76 Rendah

Sumber: Arsip Guru Mata Pelajaran Geografi SMA N 1 Sumberejo Tahun
2015/2016

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar kognitif siswa dikatakan rendah apabila

nilai skor <76, dikatakan sedang apabila nilai skor 76-84, dan dikatakan tinggi

apabila nilai skor ≥85. Nilai KKM SMA Negeri 1 Sumberejo adalah 76. Hasil

belajar kemudian dirata-ratakan pada setiap post-test untuk mengetahui perbedaan

hasil belajarnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes digunakan

untuk mendapatkan data hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran geografi

yang berupa angka-angka mulai dari 0-100. Tes berupa pilihan jamak dan essai,

bentuk soal tes yang diujikan ialah jenis soal MGMP atau musyawarah guru mata

pelajaran yang mana merupakan jenis soal sudah diujicobakan kepada siswanya.

Bentuk soal yang sudah diujicobakan diharapkan merupakan soal-soal yang sudah

baik dan dapat mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar setelah
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diterapkanya model pembelajaran Word Square dan Scramble. Berikut ini adalah

kisi-kisi instrumen soal yang akan diujikan pada materi Sumber Daya Alam:

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar

No
Standar

Kompetensi
Kompetensi

Dasar
Indikator Jenjang

Jumlah
Soal

No.
Soal

1. Memahami
Sumber
Daya Alam

Menunjukk
an perilaku
efisien
dalam
pemanfaata
n
sumberdaya
alam bidang
pertanian,
industri, dan
pariwisata
yang
digunakan
sehari-hari

1. Memahami
kegiatan
pertanian
yang
berkelanjut
an

2. Memahami
industri
yang
berkelanjut
an

3. Memahami
kegiatan
pariwisata
yang
berkelanjut
an

4. Menganali
sis
AMDAL
dan
ekolabel
dalam
pemanfaat
an SDA

C1, C2,
C3 dan C4

C2 dan C4

C1

C4

15

10

2

3

PG:
1-11,
21-
22,
Essai
: 1-2

PG:
14-
17,
20,
23-25
Essai
: 3-4

PG:
12,
13

PG:
18-19
Essai
: 5

e. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen tes yang telah digunakan dalam penelitian ini merupakan soal yang

sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

geografi tahun ajaran 2015/2016. Jumlah soal pilihan ganda yang diberikan adalah
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50 soal, dibagi menjadi 2 bagian yaitu 25 soal untuk post-test pertama dan 25 soal

untuk post-test kedua. Jawaban benar akan diberikan nilai 3 dan jawaban salah

diberikan nilai 0. Skor tertinggi untuk pilihan ganda di setiap post-test adalah 75

dan skor terendah 0. Sedangkan jumlah soal essai yang diberikan yaitu 10 soal

dibagi menjadi 2 bagian yaitu 5 soal untuk post-test pertama dan 5 soal untuk

post-test kedua. Jawaban essai yang benar diberikan nilai 5 dan jawaban salah

diberikan nilai 0. Skor tertinggi untuk essai di setiap post-test adalah 25 dan

terendah 0. Post-test dilakukan untuk mengukur kemampuan akhir siswa dari dua

kelas. Untuk menguji instrumen soal tes sudah tepat atau tidak, maka dilakukan

beberapa pengujian berikut:

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatan valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2006: 170). Berikut

adalah rumus uji validitas menggunakan teknik korelasi point biserial :

Keterangan :

rpbis : Koefisien korelasi point biserial

Mp : Skor rata-rata hitung untuk soal yang dijawab benar

Mt : Skor rata-rata dari skor total

Sdt : Standar deviasi skor total

rpbis = √ pMp – Mt

Sdt
q
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p : Proporsi siswa yang menjawab soal betul

q : Proporsi siswa yang menjawab soal salah

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rpbis

(korelasi point biserial). Menurut Arikunto (2008 : 80), makin tinggi

koefisien korelasi yang dimiliki makin valid butir instrument tersebut.

Secara umum, jika koefisien korelasi sudah lebih besar dari 0,3 maka butir

instrumen tersebut sudah dikategorikan valid.

2) Uji Realibilitas

Reliabilitas menunjukan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah

baik (Arikunto, 2006: 178). Uji realibilitas yang digunakan adalah rumus

K – R. 20:

Keterangan :

rKR20 : Koefisien korelasi

k : Jumlah butir soal

p : Proporsi jawaban benar pada butir tertentu

q : Proporsi jawaban salah pada butir tertentu (q = 1 - p)

s2 : Varian skor total

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 178), koefisien korelasi berada antara

0 – 1. Suatu instrumen penilaian dikatakan reliabel jika koefisien

rKR20 =                  ( 1 - )
k

k-1

∑pq

AS2
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korelasinya ≥ 0,6, makin tinggi koefisien korelasi makin reliabel instrumen

tersebut.

Tabel 3.5 Tabel Validitas Instrumen Hasil Belajar

No. Korelasi Signifikansi
1 0,405 Signifikan
2 0,370 Signifikan
3 0,401 Signifikan
4 0,521 Sangat Signifikan
5 0,296 -
6 0,370 Signifikan
7 0,013 -
8 0,401 Singnifikan
9 0,370 Singnifikan
10 0,527 Sangat Singnifikan
11 0,375 Singnifikan
12 0,596 Sangat Singnifikan
13 0,217 -
14 0,448 Singnifikan
15 0,580 Sangat Singnifikan
16 0,180 -
17 0,119 -
18 0,424 Singnifikan
19 0,561 Sangat Singnifikan
20 0,065 -
21 0,279 -
22 0,561 Sangat Singnifikan
23 0,131 -
24 0,580 Sangat Singnifikan
25 0,461 Singnifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data ANATES

Tabel 3.6 Uji Realiabilitas Instrumen

Realiabilitas
Rata-rata 20.47

Simpangan baku 2.21
Korelasi X,Y 0.22
Realiabilitas 0.36

Sumber: Hasil Pengolahan Data ANATES
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3) Tingkat Kesukaran

Menurut Sudijono (2009: 372), tingkat kesukaran suatu butir soal

digunakan rumus berikut:

Keterangan :

P : Angka indeks kesukaran

Np : Banyaknya siswa yang dapat menjawab soal dengan betul

N : Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar

Butir soal dikatakan sukar apabila besar nilai P < 0,30, cukup apabila besar

nilai P = 0,30 – 0,70 dan terlalu mudah apabila nilai P > 0,70.

Tabel 3.7 Uji Tingkat Kesukaran Tes

Tafsiran Nomor Soal

Sangat Mudah 1,4,5,6,8,9,10,15,18,20

Mudah 3,17,21,22,24,25

Sedang 2,13,14,16,23

Sukar 7,11,19

Sumber: lampiran hasil pengolahan data ANATES

4) Daya Beda

Untuk menghitung daya pembeda instrumen soal, terlebih dahulu

diurutkan dari siswa yang memperoleh hasil belajar dengan nilai tertinggi

sampai siswa yang memperoleh nilai terendah. Kemudian diambil 20%

P =
Np

N
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siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok atas) dan 20%

siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). Tabel

daya beda dapat dilihat pada lampiran. Adapun rumus daya beda menurut

Sudijono (2009: 386) sebagai berikut:

Keterangan :

D : Indeks diskriminasi satu butir soal

BA : Banyaknya kelas atas yang menjawab soal dengan benar

BB : Banyaknya kelas bawah yang menjawab soal  benar

JA : Jumlah kelas atas

JB : Jumlah kelas bawah

f. Teknik Analisis Data

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada data dari masing-

masing kelompok dalam penelitian ini berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau tidak (Sudjana, 2005: 273).

D = - - = PA-PB

BA BB

JA JB

k

X2 = ∑
i=1 (Oi – Ei )2

Ei
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Keterangan :

x2 : chi kuadrat

Oi : frekuensi hasil pengamatan

Ei : frekuensi harapan

Menurut Sudjana (2005: 273) kriteria pengujian jika x2
hitung ≤ x2

tabel, maka

data berdistribusi normal dan jika x2
hitung > x2 tabel, maka data tidak

berdistribusi normal seperti derajat kebebasannya (dk) = k-3

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti

berdistribusi homogen atau tidak (Sudjana, 2005: 250). Uji homogenitas

yang digunakan adalah uji Fisher:

Keterangan :

Jika Fhitung ≤ Ftabel , berarti data tersebut homogen

Jika Fhitung > Ftabel , berarti data tersebut tidak homogen

3) Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah uji Independent

Sample t-test. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji
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beda mean (uji t). Adapun uji t independent sample t-test menurut

Sugiyono, (2009: 138) sebagai berikut:

Keterangan :

t : Harga t observasi hitung

: Rata-rata nilai kelas eksperimen I

: Rata-rata nilai kelas eksperimen II

S1
2 : Standar deviasi gabungan

S2
2 : Standar deviasi kelompok a

n1 : Banyaknya data pada kelas eksperimen I

n2 : Banyaknya data pada kelas eksperimen II

Berdasarkan uji t di atas, hipotesis yang hendak dibuktikan adalah :

H0 : 1 ≠ 2 : Rata-rata hasil belajar geografi dengan model

pembelajaran Word Square berbeda dengan hasil belajar yang

menggunakan Scramble siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo

Kriteria pengujian yang berlaku ialah terima H0 jika thitung < ttabel dan tolak

H0 jika thitung > ttabel dimana derajat kebebasan untuk daftar distribusi t ialah

dk = (n1 + n2 - 2) dan peluang dengan α = 0,05
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan

adanya perbedaan rata-rata hasil belajar menggunakan model pembelajaran

Word Square dan Scramble siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberejo

tahun ajaran 2015/2016 dan rata-rata hasil belajar geografi menggunakan

model pembelajaran Word Square lebih tinggi dibandingkan dengan model

pembelajaran Scramble.

Model pembelajaran Word Square dapat melatih sikap teliti, kritis dan

merangsang siswa untuk berpikir efektif. Model pembelajaran ini mampu

sebagai pendorong dan penguat siswa terhadap materi yang disampaikan.

Dengan memiliki sikap teliti, kritis dan berpikir efektif siswa mengakibatkan

prestasi atau hasil belajar lebih baik.

B. Saran

1. Bagi Guru

a. Guru dapat menggunakan model atau media pembelajaran yang

menarik  dan sesuai  dengan materi yang akan disampaikan agar

siswa benar-benar memusatkan perhatiannya pada pelajaran dan

lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Salah satu
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model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru adalah model

pembelajaran Word Square

b. Guru hendaknya mempersiapkan materi dan media pembelajaran

secara matang, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan

sesuai harapan

2. Bagi siswa

a. Bagi siswa yang mendapatkan nilai kurang baik, jangan  pernah

menyerah dan takut bersaing di kelas. Untuk mendapat nilai yang

baik tentu perlu usaha yang keras

b. Berpikir kritis dan teliti dalam belajar dapat memudahkan

menguasai materi yang disampaikan di kelas

3. Bagi Sekolah

a. Sekolah dapat mengembangkan model pembelajaran Word Square

untuk pembelajaran pada mata pelajaran lain

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

rujukan yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu atau kualitas

pembelajaran di sekolah.
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