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ABSTRAK

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE SCRAMBLE
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV

SD NEGERI 2 METRO SELATAN

Oleh

WAYAN WIDASTRE

Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2
Metro Selatan pada pembelajaran tematik. Tujuan penelitan untuk mengetahui
pengaruh signifikan penerapan model cooperative learning tipe scramble terhadap
hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain
penelitian non equivalent control group design. Populasi penelitian ini berjumlah
44 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dan tes bentuk
pilihan jamak. Analisis data menggunakan uji statistik independent sample t-test
data thitung sebesar 2,819 sedangkan ttabel sebesar 2,021 perbandingan tersebut
menunjukan bahwa thitung > ttabel (2,819 > 2,021) berarti Ha diterima. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pada
penerapan model cooperative learning tipe scramble terhadap hasil belajar siswa.

Kata kunci: Cooperative learning, scramble, hasil belajar, tematik.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikannya.

Semakin baik tingkat pendidikan suatu negara, semakin baik juga sumber daya

manusianya. Pendidikan dan kemajuan suatu bangsa merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan.

Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik (siswa) secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, dan ahklak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya (Sidiknas, 2013:
2).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan

adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif

mengembangkan potensi dirinya. Sebagai pedoman penyelenggaraan

pendidikan, kurikulum merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan

sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum yang

dijalankan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan

Kurikulum 2013. Penelitian ini dilakukan pada sekolah yang menerapkan

sistem Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan yang

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Di dalam Kurikulum 2013

pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran tematik. Penerapan
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pembelajaran tematik terpadu pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah

(MI) sederajat mulai kelas 1 sampai dengan 6 merupakan salah satu

perwujudan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Menurut

Rusman (2012: 253) pembelajaran tematik akan membantu siswa membangun

kebermaknaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang baru dan lebih kuat.

Berdasarkan hasil obervasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Metro Selatan pada

tanggal 27 0ktober 2017 diperoleh informasi bahwa telah dilaksanakan

Kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik. Namun, masih banyak siswa

yang memiliki hasil belajar belum tuntas. Hal ini berdasarkan data yang

diperoleh tentang hasil belajar siswa kelas IV semester ganjil tahun ajaran

2017/2018 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil ulangan tematik mid semester ganjil  kelas IV A dan IV B
SD Negeri 2 Metro Selatan tahun pelajaran   2017/2018

Kelas KKM Jumlah
Siswa

Rata-
Rata
Kelas

Tuntas Belum Tuntas
Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Kelas
IVA

70 22 63,36 9 40,90% 13 59,10%

Kelas
IVB

70 21 65,05 9 42,85% 12 57,15%

(Sumber : Dokumentasi mid semeseter ganjil kelas IVA dan IVB)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa masih banyak siswa kelas IV belum

mencapai Kriteria Kentuntasan Minimal (KKM) yaitu 59, 10%  pada kelas IV

A dan 57,15%  pada kelas IV B. Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui

bahwa hasil belajar di kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan masih rendah.

Ketika melaksanakan observasi serta wawancara dengan guru kelas IV SD

Negeri 2 Metro Selatan, terlihat proses pembelajaran kurang efektif, banyak



3

siswa yang mengobrol pada saat pembelajaran berlangsung, kurang kerja sama

antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dalam melaksanakan

proses pembelajaran siswa hanya menerima pelajaran sehingga menyebabkan

pembelajaran berpusat pada guru dan juga guru belum maksimal dalam

menerapkan model dalam pembelajaran.

Pembelajaran yang kurang bermakna menyebabkan siswa kurang

berpartisipasi secara aktif, karena pembelajaran yang diberikan guru cendrung

didominasi dengan metode ceramah. Sehingga selama proses pembelajaran,

hanya sebagian siswa yang berani mengemukakan gagasan dalam arti mau

menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Sebagian siswa cenderung

diam ketika ditanya atau diminta bertanya. Hal ini disebabkan belum

tumbuhnya cara berpikir efektif siswa, serta belum terbentuknya sikap teliti

dan kritis siswa. Akibatnya, siswa menjadi bosan selama proses pembelajaran

berlangsung.

Sebagaimana umumnya, bahwa keberhasilan proses pembelajaran dapat

dilihat dari beberapa faktor dan kondisi yang mempengaruhi proses

pembelajaran. Salah satunya penerapan model-model belajar. Pada dasarnya,

pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab saja tidaklah

menghasilkan nilai yang rendah. Akan tetapi, alangkah baiknya jika model-

model yang telah ada diterapkan di setiap mata pelajaran dengan baik di dalam

proses pembelajaran demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil

belajar.
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Berdasarkan permasalahan di atas, guru harus mampu memilih dan merancang

model pembelajaran yang bermakna bagi siswa yaitu guru harus kreatif dalam

mendesain model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat

berpartisipasi aktif terhadap pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk

memahami materi yang diberikan oleh guru dan mencapai tujuan

pembelajaran yang bermakna. Solusi yang ditawarkan untuk masalah di atas

adalah dengan menerapkan model cooperative learning. Model cooperative

learning yang diterapkan adalah model cooperative learning tipe Scramble.

Taylor (dalam Huda 2013: 303) menyatakan bahwa scramble merupakan salah

satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan

kecepatan berpikir siswa. Kenyataannya, cooperative learning belum banyak

diterapkan dalam pendidikan, ini dikarenakan guru khawatir akan terjadinya

kekacauan di dalam kelas dan siswa tidak akan belajar secara maksimal jika

ditempatkan dalam kelompok. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika guru

benar-benar melaksanakan cooperative learning yang sesuai dengan prosedur

yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh Model Cooperative Learning

Tipe Scramble terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Metro

Selatan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi

masalah penelitian sebagai berikut.
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1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru.

3. Sebagian siswa pasif dalam mengikuti proses pembelajaran.

4. Masih banyak siswa yang mengobrol pada saat proses pembelajaran

berlangsung.

5. Belum diterapkan model pembelajaran secara maksimal yang merangsang

siswa berkonsentrasi dan berpikir cepat dalam pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi penelitian ini pada.

1. Penggunaan model cooperative learning tipe scramble.

2. Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian

yaitu, “ Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan

model cooperative learning tipe scramble terhadap hasil belajar siswa kelas

IV SD Negeri 2 Metro Selatan ?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang positif dan

signifikan pada penerapan model cooperative learning tipe scramble

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu bagi.
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1. Siswa

Penerapan model cooperative learning tipe scramble dalam pembelajaran

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan

meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa .

2. Guru

Temuan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

guru mengenai model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan

kemampuan guru dalam mengajar di kelas untuk menjadi guru yang

profesional.

3. Sekolah

Penerapan model cooperative learning tipe scramble dapat menjadi

tambahan wawasan dan sumbangan pemikiran yang berguna untuk

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan.

4. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah ilmu dan pengalaman yang berharga

guna menghadapi permasalahan di masa depan dan menjadi sarana

pengembangan wawasan mengenai pendekatan pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi.

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah model pembelajaran cooperative tipe

scramble dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Metro Selatan semester genap.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk

memperoleh pengetahuan. Proses belajar dilakukan sepanjang hayat dan

dapat dilakukan setiap waktu. Istilah belajar memiliki pengertian yang

bermacam-macam, diantaranya Gagne (dalam Suwarjo, 2008: 33)

mendefinisikan belajar merupakan suatu proses yang terorganisasi

sehingga terjadi perubahan perilaku pembelajaran akibat pengalaman.

Khuluqo (2017: 1) menyatakan belajar adalah suatu aktivitas dimana

terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti

menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang

optimal. Cronbach (dalam Suprijono, 2012: 2) mengemukakan bahwa

learning is shown by a change in behavior as a result of experience

(belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman).

Berdasarkan beberapa pengertian belajar yang dikemukakan para ahli di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses

perubahan tingkah laku untuk menguasai kemampuan dalam segala
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aspek baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Perubahan tingkah laku yang

diperoleh merupakan suatu hasil dari belajar. Dengan belajar setiap invidu

akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dari

sebelumnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

b. Teori Belajar

Banyak sekali teori yang berkaitan dengan belajar. Masing-masing teori

memiliki kekhasan tersendiri dalam mempersoalkan belajar. Adapun teori

belajar yang dapat dijadikan dasar pembelajaran antara lain teori belajar

behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Susanto (2014: 149)

menyajikan pemahaman mengenai ketiga teori belajar tersebut ke dalam

tabel komparasi sebagai berikut.

Tabel 2. Komparasi teori belajar

Behavioristik Kognitivistik Konstruktivistik
 Belajar merupakan

perubahan tingkah laku
yang dapat diamati dan
perilaku tersebut dapat
dikuatkan atau
dihentikan melalui
ganjaran atau hukuman.

 Belajar merupakan
pelibatan penguasaan
atau penataan
kembali struktur
kognitif dimana
seseorang memproses
dan menyimpan
informasi.

Belajar merupakan
pembangunan
pengetahuan
berdasarkan
pengetahuan yang telah
ada sebelumnya.

 Pengajaran
direncanakan dengan
menyusun tujuan
instruksional yang dapat
diukur dan diamati.

 Semua gagasan dan
citraan (image)
diwakili dalam
skema.

Belajar merupakan
penafsiran seseorang
tentang dunia.

 Guru tidak perlu tahu
pengetahuan apa yang
telah diketahui dan apa
yang terjadi pada proses
berpikir seseorang.

 Jika informasi sesuai
dengan skema akan
diterima, jika tidak
akan disesuaikan atau
skema yang
disesuaikan.

Belajar merupakan
proses aktif melalui
interaksi atau kerja
sama dengan orang lain
dalam situasi yang
nyata.
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Selanjutnya Susanto (2014: 144) menjabarkan teori-teori belajar

berdasarkan pendekatan konstruktivisme. Teori-teori belajar yang berkaitan

erat dengan pendekatan ini diantaranya teori perubahan konsep, teori belajar

bermakna Ausubel, teori belajar Bruner, dan teori skemata.

1. Teori belajar perubahan konsep

Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang

menjelaskan adanya proses evolusi pemahaman konsep siswa dari siswa

yang sedang belajar.

2. Teori belajar bermakna Ausubel

Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses di mana

informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah

dipunyai seseorang yang sedang belajar.

3. Teori belajar Bruner

Dalam pandangan teori belajar Bruner berkeyakinan bahwa proses

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori,

aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang siswa jumpai

dalam kehidupannya.

4. Teori skemata

Belajar menurut teori skemata adalah mengubah skema. Artinya orang

yang sedang belajar dapat membentuk, menambah, melengkapi, dan

memperluas skema yang telah dimiliknya, ataupun mengubah sama

sekali skema lama.
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Sejalan dengan pendapat di atas, Yaumi (2013: 28) menjelaskan teori-teori

belajar sebagai berikut:

1) Teori belajar behaviorisme

Belajar menurut kaum behavioris adalah perubahan dalam tingkah laku

yang dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara guru sebagai

pemberi stimulus dan murid sebagai respon tindakan stimulus yang

diberikan.

2) Teori pemrosesan informasi

Teori pemrosesan informasi memandang belajar sebagai suatu upaya

untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi melalui

memori jangka pendek dan memori jangka panjang, dalam hal ini belajar

terjadi secara internal dalam diri siswa.

3) Teori skema dan muatan kognitif

Teori skemata pertama kali dihembuskan oleh Piaget pada tahun 1926,

teori ini membahas proses belajar yang melibatkan asimilasi, akomodasi,

dan skemata.

4) Teori belajar situated

Pandangan umum tentang teori ini adalah jika kita membawa siswa pada

situasi dunia nyata dan berinteraksi dengan orang lain, di situlah terjadi

proses belajar.

5) Teori konstruktivisme

Belajar dalam pandangan konstruktivisme benar-benar menjadi usaha

individu dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari.
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Berdasarkan paparan di atas, teori yang mendukung desain pembelajaran

pada penelitian ini adalah teori belajar bermakna Ausubel dalam pendekatan

konstruktivisme, karena peneliti menganggap belajar bermakna terjadi bila

siswa mencoba menghubungkan fenomena baru kedalam struktur

pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar konsep dan perubahan konsep

yang telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan

struktur konsep yang telah dimiliki siswa.

c. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran, karena

hasil pembelajaran menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari proses

pembelajaran. Menurut Susanto (2014: 5) hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Sudjana (dalam Kunandar, 2013: 276) menyatakan hasil belajar adalah suatu

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu tes

yang tersusun secara terencana dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, maupun tes

perbuatan. Sementara itu Karwono dan Mularsih (2017: 13) berpendapat

bahwa ciri hasil belajar adalah perubahan, seseorang dikatakan sudah belajar

apabila perilakunya menunjukan perubahan, dari awalnya tidak tahu menjadi

tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari

tidak terampil menjadi terampil.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan hasil belajar

adalah perubahan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman
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belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam

penelitian ini, aspek yang yang diteliti ialah aspek kognitif yang diberi

perlakuan dengan menerapkan model cooperative learning tipe scramble.

2. Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengarah pada tercapainya

tujuan belajar yang telah dirumuskan. Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 (2013: 4) mendefinisikan

pembelajaran sebagai proses interaksi siswa dengan guru dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar.

Amri (2015: 33) berpendapat bahwa pembelajaran pada dasarnya

merupakan upaya untuk mengarahkan anak siswa ke dalam proses

belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan

apa yang diharapkan. Suwarjo (2008: 40) menyatakan pembelajaran

adalah penyajian informasi dan memudahkan siswa dalam rangka

mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan. Hamalik (2008: 54)

menerangkan pembelajaran sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru

dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran

berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan

siswa, di mana di dalamnya meliputi tujuan, metode, siswa, guru, alat

bantu mengajar, dan situasi pembelajaran.

Berdasarkan definisi pembelajaran di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha yang terencana dilakukan
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oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Hal

terpenting dalam pembelajaran adalah terjadinya komunikasi timbal balik

antara guru dan siswa.

b. Model Pembelajaran

Mengajar bukan hanya sebatas menyampaikan materi yang ada dalam sumber

belajar kepada siswa, melainkan yang terpenting adalah bagaimana materi

tersebut dapat disajikan dan dipelajari oleh siswa dengan efisien dan efektif.

Untuk mencapai hal tersebut guru menggunakan berbagai model

pembelajaran untuk mempermudah pembelajran di kelas. Joyce dan Well

(dalam Huda 2014: 73) mendeskripsikan model pembelajaran sebagai

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum,

mendesain materi-materi intruksional, dan memandu proses pengajaran di

ruang kelas atau di setting yang bebeda.

Arends (dalam Fathurrohman 2015: 30) menyatakan model pembelajaran

adalah suatu rencana atau pola yang disiapkan untuk membantu siswa

mempelajari secara lebih spesifik berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan

keterampilan. Menurut Trianto (2011: 51) model pembelajaran adalah suatu

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakaan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran dalam

tutorial.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, peneliti menyimpulkan model

pembelajaran adalah pola atau rencana dalam pelaksanaan proses

pembelajaran di sekolah dasar yang terdiri dari perencanaan kurikulum,
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metode, dan strategi yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Model pembelajaran dapat membantu memudahkan proses

pembelajaran dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang

kondusif baik siswa maupun guru.

c. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam merencanakan

aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran memiliki berbagai jenis dan

metode tergantung dengan materi yang akan di ajarkan. Suprijono (2012: 65)

mengemukakan bahwa model pembelajaran memiliki beberapa jenis yaitu:

(1) model pembelajaran langsung, (2) model pembelajaran kooperatif, dan (3)

model pembelajaran berbasis masalah.

Menurut Bern dan Erikson (dalam Komalasari, 2014:23) mengemukakan

beberapa model pembelajaran, antara lain.

a. Problem based learning,

Model problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran

yang digunakan guru dalam menyampaikan materi secara inovatif agar

peserta didik dapat berfikir kritis mengenai suatu masalah.

b. Cooperative learning

Model cooperative learning merupakan salah satu  model pembelajaran

yang di gunakan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berfikir

kreatif peserta didik.

c. Contextual Teaching and Learning (CTL)

Model pembelajaran CTL merupakan konsep belajar yang membantu
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guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia

nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Model Cooperative Learning

a. Pengertian Model Cooperative Learning

Cooperative learning atau pemebelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran yang menekankan siswa untuk bekerja sama untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Model ini dapat membantu siswa mengembangkan

keterampilan intelektual, sosial, dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap

perbedaan pendapat. Fathurrohman (2015: 14) menyatakan pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama

antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Johnson (dalam Rusman 2014: 204) cooperative learning adalah teknik

pengelompokkan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan

belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5

orang. Menurut Hamdayana (2014: 64) cooperative learning merupakan

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim

kecil, yaitu antara 4-6 orang yang memiliki latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.

Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa cooperative

learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa

dalam suatu kelompok kecil dari 2 sampai 5 orang untuk menyelesaikan

permasalahan yang dipandu oleh guru.
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b. Tujuan Model Cooperative Learning

Penerapan model cooperative learning memiliki tujuan-tujuan yang

dikembangkan sesuai apa yang diharapkan oleh guru. Johnson (dalam

Trianto 2013: 59) menyatakan tujuan pokok belajar kooperatif adalah

memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Siswa bekerja

dalam suatu tim, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan di

antara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan kemampuan,

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses kelompok, dan

pemecahan masalah.

Jhonson (dalam Suwarjo 2008: 103) tujuan utama dalam penerapan model

pembelajaran kooperatif adalah agar siswa dapat belajar secara

berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai

pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka

secara berkelompok. Ibrahim (dalam Isjoni 2014: 27) mengemukakan

model cooperative learning dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya ada tiga tujuan, yaitu:

a. Hasil belajar akademik
Dalam cooperative learning meskipun mencakup beragam tujuan
sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis
penting lainnya. Di samping mengubah norma yang berhubungan
dengan hasil belajar, Cooperative Learning dapat memberi
keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok
atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu
Tujuan lain model cooperative learning adalah penerimaan secara
luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas
sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya.
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c. Pengembangan keterampilan sosial
Tujuan penting cooperative learning adalah mengajarkan kepada
siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan
sosial penting dimiliki siswa, sebab saat ini banyak anak muda masih
kurang dalam keterampilan sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan

model cooperative learning memiliki tujuan-tujuan tertentu di antaranya

meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan

individu, dan pengembangan keterampilan sosial. Tujuan tersebut dapat

tercapai apabila proses pembelajaran menerapkan langkah-langkah yang

sesuai dengan pelaksanaan model cooperative learning.

c. Karakteristik Model Cooperative Learning

Pembelajaran model cooperative learning memiliki karakteristik yang

berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Model cooperative

learning merupakan model pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara

berkelompok dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Rusman (2014: 207) mengemukakan ada empat karakteristik cooperative

learning, yaitu (1) pembelajaran secara tim, (2) didasarkan pada manajemen

kooperatif, (3) kemauan untuk bekerja sama, dan (4) keterampilan bekerja

sama. Slavin (2009: 10) menyatakan ada tiga konsep penting cooperative

learning, yaitu penghargaan tim, tanggung jawab individu, dan kesempatan

sukses yang sama.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik

cooperative learning yaitu pembelajaran secara tim dan didasarkan pada

manajemen kooperatif. Pada pembelajaran cooperative learning siswa
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diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan keterampilan untuk bekerja

sama, mendapatkan penghargaan tim, tanggung jawab individu, dan memiliki

kesempatan sukses yang sama.

d. Tipe-tipe Model Cooperative Learning

Model cooperative learning memiliki banyak tipe pembelajaran, yang

masing-masing tipe memiliki ciri khas dalam penerapannya. Suprijono (2012:

108) melakukan pembagian model cooperative leraning menjadi beberapa

model, yaitu Jigsaw, Think Pair Share, Numbered Head Together, Group

Investigation, Two Stay Two Stray, Make a Match, Listening Team, Inside-

Outside Circle, Bamboo Dancing, Point-Counter-Point.

Sama halnya dengan Suprijono, Komalasari (2014: 62) menyatakan terdapat

beberapa model pembelajaran cooperative learning. Berikut ini model

cooperative learning yang dinyatakan Komalasari (2014: 62) yaitu: model

Jigsaw, STAD (Student Team Achievement  Division), NHT (Number Heads

Together), TGT (Teams Games Tournaments), Make A Match, Scramble.

Peneliti memilih tipe scramble sebagai variabel penelitian karena model

pembelajaran kooperatif tipe scramble ini sederhana dan sangat mudah

diterapkan. Selain itu dengan menerapkan model cooperative learning tipe

scramble siswa akan aktif dalam proses pembelajaran.
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4. Model Cooperative Learning Tipe Scramble

a. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Scramble

Model cooperative learning tipe scramble merupakan salah satu tipe

model pembelajaran cooperative learning yang menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 siswa untuk

saling bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Taylor (dalam Huda 2014: 303) menyatakan bahwa scramble salah satu

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan

berpikir siswa. Menurut Komalasari (2014: 84) bahwa model

pembelajaran scramble adalah 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 suatu jawaban/pasangan konsep yang

dimaksud.

Berdasarkan paparan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning tipe scramble merupakan suatu model yang

mengajak siswa berpikir secara kreatif dan meningkatkan konsentrasi

siswa dalam mencari jawaban. Proses pembelajaran dilakukan dengan

mengajak siswa menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak.

b. Langkah-langkah Penerapan Model Cooperative Learning Tipe
Scramble

Agar model pembelajaran berfungsi sebagaaimana yang diharapkan,

model pembelajaran harus mengikuti prosedur pelaksanaan pembelajaran.
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Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe scramble menurut

Huda (2014:303) adalah sebagai berikut.

1) Guru menyajikan materi sesuai topik.
2) Membagikan lembar kerja sesuai contoh.
3) Guru memberikan durasi tertentu untuk pengerjaan soal.
4) Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan

guru.
5) Guru mengecek durasi waktu sambil mengecek pekerjaan siswa.

Komalasari (2014: 84) langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe

scramble adalah sebagai berikut.

1. Guru menyajikan materi sesuai kompetensi yang akan dicapai.

2. Membagikan lembar kerja sesuai contoh.

Kurniasih (2015: 99) berpendapat bahwa langkah-langkah dalam
pembelajaran kooperatif tipe scramble yaitu: (1) guru menyajikan materi
sesuai topik, (2) guru menyiapkan media yang akan digunkan dalam
model pembelajaran kooperatif tipe scramble ini, (3) guru menyajikan
materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai, (4) kemudian guru
menyusun huruf-huruf pada kolom B sehingga merupakan kata
kunci/jawaban dari pertanyaan pada kolom A.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti memilih langkah-langkah

pelaksanaan model cooperative learning tipe scramble yang dikemukan oleh

Kurniasih karena langkah-langkah dalam pembelajaran ini mudah dipahami

oleh peneliti. Selain itu, langkah pembelajaran tersebut juga mudah untuk

diterapkan.

c. Karakteristik Model Cooperative Learning Tipe Scramble

Setiap pembelajaran tentunya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang

membedakan pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lainnya.
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Pembelajaran model cooperative learning tipe scramble memiliki

karakteristik seperti pembelajaran lainnya. Menurut Komalasari (2014: 92)

karakteristik model cooperative learning tipe scramble yaitu meliputi: (1)

siswa dikelompokkan secara acak, (2) menyiapkan wacana atau materi, (3)

membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang di acak hurufnya,dan (4)

menyusun kata jawaban yang telah disediakan. Hanafiah (2010: 60)

menjelaskan karakteristik model cooperative learning tipe scramble

diantaranya: (1) pembelajaran secara kelompok, (2) penyampaikan materi, (3)

menyiapkan lembar yang berisi soal dan jawaban yang sudah di acak, dan (4)

menyusun huruf-huruf yang sudah di acak.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik

model cooperative learning tipe scramble yaitu pembelajaran secara

berkelompok dengan pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk

menyusun huruf-huruf yang sudah di acak sebelumnya. Pembelajaran

scramble juga menuntut siswa harus berpikir cepat dalam menyusun huruf-

huruf.

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning Tipe Scramble

Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan begitu

juga dengan model pembelajaran kooperatif tipe scramble. Menurut Huda

(2014: 306) model pembelajaran kooperatif tipe scramble ini memiliki

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.

1) Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe scramble
a. Melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat.
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b. Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban
acak.

c. Melatih kedisiplinan siswa.

2) Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe scramble
a. Siswa bisa saja mencontek jawaban temannya.
b. Siswa tidak dilatih untuk berpikir kreatif.
c. Siswa menerima bahan mentah.

Menurut Kurniasih (2015: 100) model pembelajaran kooperatif tipe scramble

memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.

1) Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe scramble:
a. Siswa akan terlatih untuk disiplin.
b. Sebagai latihan untuk bersikap teliti dan kritis.
c. Merangsang siswa untuk berpikir efektif.

2) Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe scramble:
a. Dengan materi yang telah dipersiapkan, akhirnya dapat

menumpulkan kreatifitas siswa.
b. Siswa tinggal menerima bahan mentah.
c. Siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan

kemampuan atau potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe scramble memiliki kelebihan yaitu siswa harus

teliti dan cermat dalam melihat jawaban dan membuat siswa mampu untuk

berpikir kritis. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe

scramble ini yaitu, membuat siswa tidak kreatif dan tidak dapat

mengembangkan potensi yang dimilikinya.

5. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah unsur gabungan beberapa bidang keilmuan

mata pelajaran yang mengkaji tentang tema. Menurut Majid (2014: 85)
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pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran

maupun antar mata pelajaran. Adapun Suryobroto (2009: 133) mengartikan

bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik

tertentu. Sutirjo & Mamik (dalam Suryobroto, 2009: 133) menyatakan bahwa

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajar, serta pemikiran yang

kreatif dengan menggunakan tema.

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran tematik adalah suatu pokok pikiran yang ditampung dalam

suatu wadah untuk diuraikan secara singkat dengan mengedepankan konsep

kepada anak didik yang diimplikasikan di sekolah. Pembelajaran tematik

merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa pelajaran menjadi

satu kegiatan pembelajaran.

b. Tujuan Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi siswa

dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema

serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari

merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi siswa. Unifah (2014: 16)

menyatakan ada beberapa tujuan pembelajaran tematik yaitu:

a. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi
muatan pembelajaran dalam tema sama

b. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam
c. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik
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d. Lebih semangat belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi
nyata

e. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar
f. Guru dapat menghemat waktu
g. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan

dengan mengangkat nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan
kondisi.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik

Setiap pembelajaran tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam

pembelaran tematik juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Majid

(2014: 92) menjelaskan kelebihan dari pembelajaran tematik sebagai berikut.

1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak
didik.

2. Memberi pengalaman dan kegiatan belajar-mengajar yang relevan
dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak didik.

3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan
bermakna.

4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan
persoalan yang dihadapi.

5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.
6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan

orang lain.
7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan

yang dihadapi dalam lingkungan anak didik.

Pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan terutama dalam

pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih

banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses. Puskur Depdiknas

(dalam Majid, 2014: 93) mengidentifikasi beberapa aspek keterbatasan

pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut.

1. Aspek guru
Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi,
keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi,
dan berani mengemas dan mengembangkan materi.
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2. Aspek peserta didik
Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik
yang relatif “baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun
kreativitasnya.

3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran
Pembelajarn terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi
yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet.

4. Aspek kurikulum
Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pemcapaian ketuntasan
pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target pencapaian
materi).

5. Aspek penilaian
Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh
(komprehensif).

Khasanah (dalam Suryosubroto, 2014: 2) menyatakan kelebihan

pembelajaran tematik yaitu:

a. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa.
b. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat

perkembangan dan kebutuhan siswa.
c. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan

bermakna.
d. Menumbuhkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, toleransi,

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran tematik yaitu:

a. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi.

b. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-

konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kelebihan

dan kekurangan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang

menyenangkan, dapat menumbuhkan ketrampilan sosial melalui kerja sama,

memberi pengalaman belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan

kebutuhan siswa. Kekurangan pembelajaran tematik adalah guru harus
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memiliki kemampuan yang tinggi dan tidak semua guru mampu

mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata

pelajaran secara cepat.

6. Penelitian Yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian eksperimen

dalam skripsi ini.

a. Supriyani (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Model

Pembelajaran Scramble terhadap Hasil Belajar Biologi Siswi Kelas VIII

SMP Negeri O. Mangunharjo”. Berdasarkan hasil penelitiannya,

didapatkan data skor tes siswa dianalisis dengan menggunakan uji-t.

Berdasarkan hasil analisis data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol

dengan taraf kepercayaan 0,05% didapat thitung = 2,08 dan ttabel = 1,67

karena thitung> ttabel, berarti rata-rata skor kelas eksperimen lebih besar

daripada kelas kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada

pengaruh model pembelajran Scramble terhadap hasil belajar biologi siswa

kelas VIII SMP Negeri O. Mangunharjo.

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian ini terletak pada model

pembelajaran yang digunakan yaitu model kooperatif tipe scramble.

Variabel terikatnya yaitu hasil belajar serta jenis penelitian yang

digunakannya adalah penelitian eksperimen. Sedangkan perbedaan

penelitian di atas dengan penelitian ini diterapkan pada pembelajar tematik

dan diterapkan di SD Negeri 2 Metro Selatan.
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b. Resta Ristiani (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Model

Kooperatif Tipe Scramble terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Tema Organ

Tubuh Manusia Dan Hewan Subtema Tubuh Manusia Pembelajaran 3

Kelas V SDN 1 Metro Utara”. Berdasarkan hasil uji hipotesis thitung =

2,692 > t ttabel = 2,005 (α = 0,05), maka Ha diterima dengan kesimpulan

terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe scramble  terhadap hasil belajar siswa.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe scramble dan variabel terikatnya hasil

belajar. Sedangkan perbedaan nya adalah lokasi penelitiannya karena

penelitian di atas bertempat di SDN 1 Metro Timur sedangkan penelitian

ini bertempat di SD Negeri 2 Metro Selatan serta pada tema yang berbeda.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Uma Sekaran

(dalam Sugiyono 2013: 91) kerangka pikir merupakan model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih

diidentifikasikan sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi secara

teoritis perlu dijelaskan antar variabel independen dan dependen. Pertautan

antar varibel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam paradigma penelitian.

Oleh karena itu pada setiap penyusunan kerangka pikir penelitian harus

didasarkan pada kerangka pikir.
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Pada bagian ini akan dijelaskan pengaruh antara cooperative learning tipe

scramble dengan hasil belajar siswa. Keberhasilan belajar dalam kegiatan

pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling

mempengaruhi dan memiliki kontribusi besar dalam mengoptimalkan tujuan

belajar yang diharapkan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini ada input, proses, dan output. Input dari

penelitian ini adalah masalah-masalah yang ditemui ketika observasi, terlihat

sebagian siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran, masih banyak siswa yang

mengobrol pada saat pembelajaran. Ini dikarenakan guru tidak

menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman belajar yang telah

dimiliki siswa serta masih melaksanakan model pembelajaran yang berpusat

pada guru yaitu guru hanya menyiapkan siswa untuk menerima pelajaran dan

guru belum banyak menggunakan variasi model dalam pembelajaran. Sehingga

hasil belajar siswa masih rendah yaitu kurang dari 50% yang mencapai

ketuntasan belajar.

Peneliti berpikir perlu adanya proses yang akan dilaksanakan untuk

memperbaiki pembelajaran tersebut berupa penerapan model cooperative

learning tipe scramble pada proses pembelajaran tematik. Model pembelajaran

ini menuntut siswa belajar berpikir cepat dan berkonsentrasi dalam belajar.

Berdasarkan kajian yang relevan, model cooperative learning tipe scramble

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hubungan antar variabel-variabel

dalam penelitian ini dapat dilihat pada paradigma kerangka pikir sebagai

berikut.
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Gambar 1. Kerangka konsep variabel

Keterangan:

X = Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble
Y = Hasil Belajar

= Pengaruh

Alur kerangka pikir pada gambar 1. Dapat dideskripsikan bahwa model

cooperative learning tipe scramble yang dilakukan saat proses pembelajaran

berlangsung dapat membuat siswa lebih mudah menguasai materi sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir

(Sugiyono, 2013: 96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas,

maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah

“Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model cooperative

learning tipe scramble terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2

Metro Selatan”

X Y
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III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Secara

sederhana penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari

suatu perlakuan yang diberikan. Campbell dan Stanley (dalam Yusuf 2014:

77) menyatakan penelitian eksperimental merupakan suatu bentuk penelitian

di mana variabel dimanipulasi sehingga dapat dipastikan pengaruh dan efek

variabel tersebut terhadap variabel lain yang diselidiki atau diobservasi.

Sedangkan menurut Sanjaya (2014: 85) dalam pendidikan metode penelitian

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui

pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan

terhadap suatu kondisi tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan penelitian eksperimen

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu

tindakan atau variabel terhadap variabel lain. Ide pemikiran penelitian ini

adalah cobakan sesuatu secara sistematis dan amati perubahan yang terjadi.

Objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan model cooperative learning

tipe scramble (X) terhadap hasil belajar siswa (Y).

Bentuk desain eksperimen yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah

quasi eksperimental design. Desain ini digunakan untuk mengatasi kesulitan
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dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, karena pada

kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk

penelitian. Ada dua bentuk desain quasi eksperimen yaitu time series design

dan non equivalent group design (Sugiyono, 2013: 114)

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen non equivalent group

design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok kelas

eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelompok

yang diberikan perlakuan penerapan model cooperative learning tipe

scramble. Sedangkan kelompok kelas kontrol adalah kelompok pengendali

yaitu kelas yang tidak mendapat perlakuan. Penentuan kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random, dalam hal ini kelas IV B

dijadikan kelas eksperimen dan kelas IV A dijadikan kelas kontrol.

Paradigma dalam non equivalent control group design dapat digambarkan

seperti berikut (Sugiyono, 2013: 116):

Gambar 2. Desain eksperimen.

Keterangan:
O1= nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O2= nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O3= nilai pretest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
O4= nilai posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
X = perlakuan model cooperative learning tipe scramble

O1 X O2

O3 O4
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B. Setting Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Metro Selatan, Jl. Budi Utomo

No. 4, Rejomulyo. Kec. Metro Selatan, Kota Metro.

2. Waktu Penelitian

Penelitian eksperimen dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan

November 2017- Maret 2018. Pengambilan data dilaksanakan pada

semester genap tahun pelajaran 2017/2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti. Yusuf (2014:

147) menyatakan bahwa populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan

unit analisis, sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Sugiyono (2013:

77), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sanjaya (2014: 228) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi

adalah kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang

berkaitan dengan untuk siapa generalisasi hasil penelitian berlaku. Jadi

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang

lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD

Negeri 2 Metro Selatan yang berjumlah 44 siswa yang terdiri dari kelas

IV A dengan jumlah 21 siswa dan kelas IV B berjumlah 23 siswa.
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2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau keadaan

tertentu yang akan diteliti. Menurut Sugiyono  (2016: 118) Sampel adalah

bagaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Arikunto (dalam Gunawan, 2013: 2) sampel adalah sebagian populasi yang

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Berdasarkan definisi teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sampel

merupakan bagian yang akan diteliti dari populasi yang memiliki karakteristik

atau keadaan tertentu untuk diteliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability

sampling. Sugiyono (2013 :122) menyatakan bahwa non probability sampling

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang diambil dalam penelitian ini

adalah sampel jenuh.

Kelompok eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas IVB.

Alasan mengapa kelas IVB dijadikan sebagai kelompok eksperimen karena

pada penelitian ini peneliti menggunakan metode quasi experimental design,

pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan

untuk penelitian. Desain penelitian ini tidak akan mengambil subjek secara

acak dari populasi tetapi menggunakan seluruh subjek dalam kelompok yang

utuh untuk diberi perlakuan. Jadi peneliti memberi pengaruh terhadap kelas

IVB dengan menerapkan model cooperative tipe scramble. Peneliti ingin
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mengetahui pengaruh model cooperative tipe scramble. Sedangkan kelas IVA

peneliti menerapkan metode yang sebagaimana dilakukan guru mengajar

setiap harinya.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian yaitu variabel

bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model cooperative learning

tipe scramble.

2. Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas IV SD

Negeri 2 Metro Selatan.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Model cooperative learning tipe scramble

Model cooperative learning tipe scramble adalah merupakan suatu

model yang mengajak siswa berpikir secara kreatif dan meningkatkan

konsentrasi siswa dalam mencari jawaban. Proses pembelajaran

dilakukan dengan mengajak siswa menyusun huruf-huruf yang

disusun secara acak.



36

b. Hasil belajar

Hasil belajar adalah perubahan yang meliputi kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar yang

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini,

aspek yang diteliti ialah aspek kognitif.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefiniskan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini akan diberikan

definisi operasional variabel penelitian.

a.) Model cooperative learning tipe scramble

Model cooperative learning tipe scramble adalah merupakan suatu

model yang mengajak siswa berpikir secara kreatif dan meningkatkan

konsentrasi siswa dalam mencari jawaban. Untuk mendapatkan data

dalam penerapan model cooperative learning tipe scramble digunakan

angket dengan indikator yaitu: kemampuan bekerja sama, meningkatkan

konsentrasi, berpikir cepat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Angket dibuat dengan menggunakan sklala likert dengan gradasi positif.

Angket disusun dalam bentuk pilihan yang terdiri dari beberapa

pertanyaan, masing-masing pertanyaan  memiliki 4 (empat) alternatif

jawaban dengan skor yang berbeda. Pilihan jawaban dari setiap item

instrumen angket terdiri dari Selalu (S), dengan skor 4, Sering (SR)
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dengan skor 3, Kadang-kadang (KK) 2, dan Tidak Pernah (TP) dengan

skor 1.

b.) Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa setelah

mengalami kegiatan pembelajaran. Hasil belajar pada kegiatan ini

difokuskan pada aspek kognitif , karena untuk mengukur ranah afektif

dan psikomotor harus dilakukan secara berkelanjutan. Ranah kognitif

siswa diukur menggunakan instrumen tes yang diberikan pada akhir

pembelajaran. Tes yang diberikan yaitu dalam bentuk tes pilihan

jamak. Kriteria untuk memberikan skor pada setiap butir soal dalam

tes dengan cara memberikan bobot (skor) 1 untuk jawaban yang benar

dan 0 untuk jawaban yang salah.

F. Teknik Instrumen Pengumpulatan Data

1. Teknik Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi,

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok

(Arikunto, 2006: 150).

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar ranah

kognitif. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak, setiap

jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0.

Jumlah soal yang diberikan sebanyak 30 soal, tetapi setelah dilakukan uji
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validitas dan reliabilitas didapatkan soal yang valid sebanyak 20 soal. Berikut ini

tabel kisi-kisi intrumen tes sebelum dan setelah diuji validitas.

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen tes

Kompetensi
Inti

Kompetensi
Dasar

Indikator
Tingkat
Ranah

IPK

Nomor Butir Soal
Sebelum

diuji
Valid Baru

KI 1:
Menerima
dan
menjalankan
ajaran
Agama yang
dianutnya.

KI 2:
Memiliki
perilaku
jujur,
disiplin,
tanggung
jawab,
santun,
peduli, dan
percaya diri
dalam
berinteraksi
dengan
keluarga,
teman dan
guru.

KI 3:
Memahami
pengetahuan
faktual
dengan cara
mengamati
mendengar,
melihat,
membaca
dan
menanya
berdasarkan
rasa
ingin tahu
tentang
dirinya,
makhluk
ciptaan
Tuhan dan
kegiatannya,
dan
benda-benda

Bahasa
Indonesia

3.7 Menggali
pengetahu
an baru
yang
terdapat
pada teks.

.

IPA
3.3 Mengiden

-tifikasi
beberapa
macam
gaya,
antara
lain: gaya
otot, gaya
listrik,
gaya
magnet,
gaya
gravitasi,
dan gaya
gesekan.

3.4 Medemon
-trasikan
manfaat
gaya
dalam
kehidupa
n sehari-
hari,
misalnya
gaya oto,
gaya

Bahasa Indonesia

3.7.1 Menentukan
topik atau inti
dalam suatu
bacaan

3.7.2 Menjelaskan
pokok bahasan
dalam suatu
bacaan.

3.7.3 Mengidentifika
si sebuah
paragraf dalam
suatu bacaan.

3.3.1 Menyebutkan
beberapa
contoh macam
gaya.

3.3.2 Menjelaskan
beberapa
macam gaya.

3.3.3 Mendeskripsik
an beberapa
macam gaya.

3.3.4 Menentukan
manfaat
beberapa
macam gaya

3.4.1 Mengan
alisis
manfaat
beberapa
macam
gaya
dalam
kehidup
an
sehari-
hari.

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C3

C4

4, 7, 13,

9,17, 26,
30

1, 12, 21,
28

6, 15, 20

2, 3, 10,
11

5, 23, 24,
29

8,18, 19,
22, 25

14, 16,
27

4,13

9,17,
26

1,28

6,15

2,11

5,23,
24

8,
18,22
,

14,16
,27

10,9

7,13
18

1, 20

5, 11

2, 8

4, 16,
17

6, 14,
15

3, 12,
19
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yang
dijumpainya
di rumah,
sekolah.

KI4:
Menyajikan
pengetahuan
faktual
dalam
bahasa yang
jelas dan
logis dan
sistematis,
dalam karya
yang estetis
dalam
gerakan
yang
mencermink
an anak
sehat, dan
dalam
tindakan
yang
mencermink
an perilaku
anak
beriman dan
berakhlak
mulia.

listrik,
gaya
magnet,
gaya
grvitasi,
dan gaya
gesekan.

2. Teknik Angket

Angket adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden. Sugiyono (2013: 199) menyatakan

bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan angket untuk

memperoleh data respon siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan

model cooperative learning tipe scramble. Pada penelitian ini angket yang

diberikan kepada siswa berjumlah 20 soal, setelah dilakukan uji validitas dan
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reliabilitas jumlah soal yang valid 11 soal (lampiran 17 halaman 123). Berikut

ini tabel kisi-kisi intrumen angket.

Tabel 4. Kisi-kisi instrument angket penerapan model cooperative learning
tipe scramble.

Variable
Penelitian

Indikator
Nomor butir soal

Sebelum
diuji

Valid Baru

Model
cooperative
learning tipe
scramble

1. Kemampuan bekerja sama
2. Meningkatkan kosentrasi
3. Berpikir cepat
4. Menumbuhkan  rasa

tanggung jawab

1, 3, 9, 16,17

4, 8, 11,14,20
5,10,13,18,19
2, 6,7,15,12

3,9

11,14,20
13,18,19
2,6,7.

2, 5,

6, 8,11
7, 9, 10
1, 3, 4

Jumlah 20 11 11

Angket dibuat menggunakan sklala likert dengan gradasi positif. Angket

disusun dalam bentuk pilihan yang terdiri dari beberapa pertanyaan, masing-

masing pertanyaan  memiliki 4 (empat) alternatif jawaban dengan skor yang

berbeda. Pilihan jawaban dari setiap item instrumen angket terdiri dari Selalu

(S), dengan skor 4, Sering (SR) dengan skor 3, Kadang-kadang (KK) dengan

skor 2, dan Tidak Pernah (TP) dengan skor 1.

3. Uji Coba Instrumen Tes

Setelah instrumen tes tersusun kemudian diuji cobakan kepada kelas yang

bukan menjadi subjek penelitian. Uji coba instrument tes ini dilakukan untuk

mendapatkan prasyarat instrumen yaitu validitas dan reliabilitas tes. Uji coba

instrument ini dilakukan pada kelas IV SD Negeri 8 Metro Selatan karena

kesamaan kurikulum yang digunakan, tingkat akreditasi yang sama yaitu B

serta strata tenaga pendidik yang sama.
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4. Uji Prasyarat Instrumen

Setelah diadakan uji coba instrumen, selanjutnya menganalisis hasil uji coba

instrumen. Uji coba tersebut meliputi validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas menunjukan kasahihan suatu alat ukur terhadap apa yang

hendak diukur. Sanjaya (2014: 254) validitas adalah tingkat kesahihan

dari suatu tes yang dikembangkan  untuk mengungkapkan apa yang

hendak diukur. Menurut Sugiyono (2014: 363) validitas merupakan

derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini terdapat dua jenis

instrument pengumpul data yang berbeda yaitu angket dan soal tes.

Sehingga diperlukan dua teknik analisis uji validitas yang berbeda,

berikut peneliti jabarkan.

1. Validitas Soal Tes

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa

yang hendak diukur. Agar instrumen memiliki validitas isi maka kita

dapat menyusun kisi-kisi instrumen terlebih dahulu sebelum

instrumen itu sendiri dikembangkan. Kisi-kisi tersebut dapat dijadikan

pedoman dalam penyusunan instrumen tes sesuai dengan materi yang

ingin kita ukur.

Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi

point biserial dengan bantuan program Microsoft Excel 2007, rumus

yang digunakan sebagai berikut.
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rpbi=

Keterangan:
rpbis = koefisien korelasi point biserial
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item
………yang dicari korelasi
Mt = mean skor total
St = simpangan total
P = proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q = 1-P
(Sumber dari Kasmadi, 2014: 157)

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel, maka alat

ukur tersebut tidak valid. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui

kesahin suatu tes agar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Mencari

validitas soal tes kognitif dilakukan uji coba soal dengan jumlah

responden sebanyak 23 siswa. Jumlah soal yang diujicobakan sebanyak

30 butir soal. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh butir soal yang valid

sebanyak 20 butir soal yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15,

16,17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, dan 28. Sedangkan 10 butir soal lainnya

ternyata nilai rhitung kurang dari nilai rtabel.(0,413) yaitu nomor 3, 7, 10,

12, 19, 20, 21, 25, 29, dan 30. Secara singkat dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5. Hasil validitas butir soal tes kognitif

No Item
r-pbi r-tabel Kriteria Reliabilitas Keterangan

Lama Baru
1 1 0.434 0,413 Valid 0,835 Digunakan
2 2 0.445 0.413 Valid 0,835 Digunakan
3 -0,073 0.413 Drop Tidak digunakan
4 3 0,481 0.413 Valid 0,835 Digunakan
5 4 0,581 0.413 Valid 0,835 Digunakan
6 5 0,529 0.413 Valid 0,835 Digunakan
7 0,045 0.413 Drop Tidak digunakan
8 6 0,481 0.413 Valid 0,835 Digunakan
9 7 0,519 0.413 Valid 0,835 Digunakan

10 0,078 0.413 Drop Tidak digunakan
11 8 0,505 0.413 Valid 0,835 Digunakan
12 0,007 0.413 Drop 0,835 Tidak digunakan
13 9 0,446 0.413 Valid 0,835 Digunakan
14 10 0,521 0.413 Valid 0,835 Digunakan
15 11 0,448 0.413 Valid 0,835 Digunakan
16 12 0,460 0.413 Valid 0,835 Digunakan
17 13 0,452 0.413 Valid 0,835 Digunakan
18 14 0,458 0.413 Valid 0,835 Digunakan
19 0,179 0.413 Drop Tidak digunakan

20 -0,099 0.413 Drop Tidak digunakan

21 0,217 0.413 Drop Tidak digunakan
22 15 0,432 0.413 Valid 0,835 Digunakan
23 16 0,454 0.413 Valid 0,835 Digunakan
24 17 0,454 0.413 Valid 0,835 Digunakan
25 -0,505 0.413 Drop Tidak digunakan
26 18 0,460 0.413 Valid 0,835 Digunakan
27 19 0,414 0.413 Valid 0,835 Digunakan
28 20 0,440 0.413 Valid 0,835 Tidak digunakan
29 0,259 0.413 Drop Tidak digunakan
30 0,224 0.413 Drop Tidak digunakan

b. Validitas Angket

Mengukur tingkat validitas angket menggunakan rumus korelasi product

moment dengan bantuan Microsoft Excel 2007, sebagai berikut (Gunawan,

2013: 119).

=
∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ ) ∑ (∑ )
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Keterangan :

rxy = koefesien korelasi antara Variabel X dan Y
X = skor item
Y = skor total
N = Banyak objek (jumlah sampel yang diteliti)

Kriteria penguji apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel maka alat

ukur tersebut tidak valid. Dari 20 item soal angket yang diuji cobakan

terdapat 11 item soal angket yang valid yaitu soal nomor 2, 3, 6, 7, 9, 11,

13, 14, 17, 18, 19, dan 20. Sedangkan 9 item soal yang ternyata rhitung

kurang dari rtabel (0,413) yaitu soal nomor 1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 16, dan 17.

Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Hasil validitas butir angket penerapan model cooperative learning
tipe scramble

No Item
r-pbi r-tabel Kriteria Keterangan

Lama Baru
1 0,261 0,413 Drop Tidak digunakan
2 1 0,465 0,413 Valid Digunakan
3 2 0,660 0,413 Valid Digunakan
4 0,318 0,413 Drop Tidak digunakan
5 0,256 0,413 Drop Tidak digunakan
6 3 0,754 0,413 Valid Digunakan
7 4 0,543 0,413 Valid Digunakan
8 0,356 0,413 Drop Tidak digunakan
9 5 0,470 0,413 Valid Digunakan

10 0,225 0,413 Drop Tidak digunakan
11 6 0,545 0,413 Drop Tidak digunakan
12 0,406 0,413 Drop Tidak digunakan
13 7 0,583 0,413 Valid Digunakan
14 8 0,485 0,413 Valid Digunakan
15 0,273 0,413 Drop Tidak digunakan
16 0,321 0,413 Drop Tidak digunakan
17 0,327 0,413 Drop Tidak digunakan
18 9 0,625 0,413 Valid Digunakan
19 10 0,583 0,413 Valid Digunakan
20 11 0,552 0,413 Valid Digunakan
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b. Reliabilitas

Selain valid sebuah tes juga harus reliabel, untuk itu perlu diuji reliabilitas

untuk mengetahui keajegan tes tersebut. Yusuf (2014: 242) menjelaskan

bahwa reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu

instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam

waktu yang berbeda.

1. Reliabilitas tes

Untuk menghitung reliabilitas tes digunakan teknik KR 20 (Kuder

Richardson) digunakan rumus sebagai berikut.

n = {
⅀pi

}

Keterangan :
k : Jumlah item dalam Instrumen
pi : Proporsi banyak subjek yang menjawab pada item 1
qi : 1-pi
s2 : Variansi Total
(Sumber dari Sugiono, 2014: 132)

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut akan diperolah kriteria

penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Indeks reliabilitas dapat dilihat

dari tabel berikut.

Tabel 7. Koefisien reliabilitas.

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber dari Arikunto, 2006: 276)



46

Perhitungan reliabilitas soal tes yang valid setelah dilakukan perhitungan

menggunakan rumus KR20 (Kuder Richardson) dengan bantuan Microsoft

Office Excel 2007 diperoleh nilai reliabilitas 0,835 termasuk kategori

sangat kuat (lampiran 18 halaman 121). Dilihat dari nilai reliabilitas yang

diperoleh, menyatankan bahwa soal tes reliabel. Berdasarkan tabel kriteria

tingkat reliabilitas diperoleh kesimpulan bahwa soal tes tersebut

mempunyai kriteria reliabilitas sangat tinggi sehingga soal tes tersebut

dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Reliabilitas Angket

Perhitungan untuk mencari reliabilitas angket didasarkan pada pendapat

Kasmadi dan Nia (2014: 79) yang menyatakan bahwa untuk menghitung

reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha cronbach yaitu:

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan :

: Koeffisien reliabilitas
n : Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir

: Varians total

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11) dikonsultasikan

dengan nilai tabel r product moment dengan α sebesar 5% maka kaidah

keputusan jika r11> rtabel berarti reliabel, sedangkan jika r11 < rtabel berarti

tidak reliabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai reliabilitas angket yaitu

0,828 > rtabel = 0,423 sehingga dapat disimpulkan bahwa angket tersebut

mempunyai kiteria reliabilitas sangat tinggi (lampiran 19 halaman 123).



47

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, menurut

Meltzer (dalam Khasanah, 2014: 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

G =

Dengan kategori sebagai berikut.

Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1

Sedang  : 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7

Rendah  : N-Gain< 0,3

1. Uji Prasyarat Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa

cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan

kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji liliefors, dengan teknik

kolmogorov-smirnov. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat.

1) Rumusan hipotesis:

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

2) Pengujian dengan rumus Chi Kuadrat, yaitu:

x2
hit =∑ ²
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Keterangan :
x2

hit : Chi Kuadrat hitung
0 : Frekuensi yang diobservasi

h : Frekuensi yang diharapkan
k : banyaknya kelas interval
(Sumber: Sugiyono, 2014:107)

3) Kaidah keputusan apabila χ2
hitung < χ2

tabel maka populasi berdistribusi

normal, sedangkan apabila χ2
hitung > χ2

tabel maka populasi tidak

berdistribusi normal.

Setelah dilakukan perhitungan dengan pengujuin normalitas dengan

rumus chi kuadrat diperoleh nilai pretest kelas eksperimen χ2
hitung =

2,102 < χ2
tabel = 11,070. Sedangkan hasil perhitungan uji normalitas

pretest kelas kontrol data χ2
hitung = 1,466 < χ2

tabel = 11,070. Untuk hasil

perhitungan normalitas nilai posttest diperoleh pada kelas eksperimen

χ2
hitung = 0,660 < χ2

tabel = 11,070. Sedangkan hasil perhitungan uji

normalitas posttest kelas kontrol data χ2
hitung = 1,251 < χ2

tabel = 11,070.

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dapat disimpulkan bahwa

nilai pretest dan posttest berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis ini

dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-

masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi

homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada tahap

analisis data lanjutan.Teknik pengujian homogenitas dua variabel sebagai

berikut. Berikut langkah-langkah uji homogenitas:
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1) Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat:

Ho : Tidak ada persamaan variansi dari beberapa kelompok data

sama

Ha : Ada persamaan variansi dari beberapa kelompok data Menentukan

taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf signifikannya adalah α = 5%

atau 0,05.

2) Uji homogenitas menggunakan uji-F dengan rumus:

F = varian terbesarvarian terkecil
(Sumber Muncarno, 2015: 57)

Harga Fhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel untuk diuji

signifikansinya dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Setelah dilakukan uji

homogenitas diperoleh nilai F untuk pretest yaitu 1,01 sedangkan nilai F

posttest sebesar 1,36 dan untuk nilai Ftabel= 2,10, dengan demikian nilai

pretest dan posttest bervariansi homogen (lampiran 28 halaman 151).

2. Teknik Analisis Data Hasil Belajar dan Angket

a. Nilai Hasil Belajar

Nilai ketuntasan hasil siswa dapat dicari dengan menggunakan rumus

berikut.

1. Nilai ketuntasan hasil belajar siswa secara individu ini diperoleh

dengan rumus:

S = x 100
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Keterangan:
S : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Skor yang diperoleh
N : Skor maksimum dari tes
100 : Bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008:102)

2. Nilai rata-rata kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

X =

Keterangan:
X = Nilai rata-rata seluruh siswaΣX = Total nilai yang diperoleh siswaΣN = Jumlah siswa
(Sumber dari Aqib,dkk., 2010: 40)

Setelah dilakukan pretest dan posttest maka dapat dicari nilai

ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus di atas. Data

hasil penyebaran angket respon siswa terhadap pembelajaran

matematika dengan menggunakan model cooperative learning tipe

scramble secara individu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

N  = X 100
Keterangan:
N = nilai angket individu
R = skor perolehan
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Purwanto, 2014: 102)

Kemudian untuk memudahkan dalam penyajian data maka nilai angket

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi (lampiran 26 halaman 137).
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Kemudian pengukuran angket penerapan model cooperative learning tipe

scramble didasarkan pada rata-rata nilai angket seluruh siswa yang dapat

dihitung dengan rumus berikut.

X=
( )

Keterangan:X = nilai rata-rata angket seluruh siswaf = frekuensi
x = nilai tengah kelas intervalΣf(x) = total nilai yang diperoleh siswan = jumlah siswa
(Aqib, dkk., 2010: 40)

3. Pengujian Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal, maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model

cooperative learning tipe scramble) terhadap Y (hasil belajar siswa) diadakan

uji kesamaan rata-rata. Pengujian hipotesis ini menggunakan independent

sampel t-test. Independent sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan

rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang independen.

Rumus t-test adalah sebagai berikut.

t = ( ) ( ) . ( )
Keterangan:
x1 : rata-rata data pada sampel 1
x2 : rata-rata data pada sampel 2
n1 : jumlah anggota sampel 1
n2 : jumlah anggota sampel 2s12 : variansi sampel 1s22 : variansi sampel 2
(Sumber: Muncarno, 2015: 56)
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Kriteria Uji:
t hitung > t tabel maka Ha diterima

t hitung < t tabel maka Ha ditolak

Berdasarkan rumus di atas, ditetapkan taraf signifikansi 5% atau α= 0,05

maka kaidah keputusan yaitu: jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak, sedangkan

jika t hitung > t tabel maka Ha diterima. Apabila Ha diterima berarti ada

pengaruh yang signifikan dan positif.

Rumusan Hipotesis:

Ho= Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif anatara model

cooperative learning tipe scramble terhadap hasil belajar siswa kelas IV

SD Negeri 2 Metro Selatan.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model cooperative

learning tipe scramble terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri

2 Metro Selatan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh cooperative learning tipe scramble terhadap hasil belajar

siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan. Perbedaan pengaruh hasil belajar

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, nilai rata-rata pretest kelas

eksperimen lebih rendah dari pada kelas kontrol. Sedangkan nilai posttest

kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol.

Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus independent sample t-test

diperoleh data thitung = 2,819 sedangkan ttabel = 2,021, perbandingan tersebut

menunjukkan (thitung > ttabe) berarti Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh

yang signifikan pada penerapan model cooperative learning tipe scramble

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Metro Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model

cooperative learning tipe scramble, maka ada beberapa saran yang

dikemukakan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini, antara lain.

1. Siswa

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dengan model cooperative

learning tipe scramble, perlu ditingkatkan dengan cara pembiasaan
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pembelajaran yang memerlukan konsentrasi dan bepikir cepat. Sehingga

siswa dapat antusias dan berperan aktif dalam pembelajaran serta

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta berani dalam

meyampaikan pendapat.

2. Guru

Guru dapat menerapkan model cooperative learning tipe scramble agar

siswa lebih antusias dalam pembelajaran, dalam memfasilitasi kegiatan

diskusi dengan cara melatih daya konsentrasi dan berpikir cepat siswa

dalam pembelajaran. Juga selalu memberikan apresiasi positif terhadap

respon siswa dan memotivasi siswa agar lebih giat belajar.

3. Sekolah

Sekolah mendukung dan memfasilitasi penerapan model pembelajaran

yang lebih bervariasi, salah satunya model cooperative learning tipe

scramble. Dengan demikian proses pembelajaran tidak hanya terfokus

pada apa yang harus diperoleh siswa, melainkan bagaimana memberikan

dan pengalaman bermakna bagi siswa dan sekolah.

4. Peneliti Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi peneliti lain

untuk dapat menerapkan model cooperative learning tipe scramble dalam

pembelajaran yang berbeda. Selain itu, model cooperative learning tipe

scramble dapat diterapkan melalui kolaborasi dengan pendekatan, strategi,

dan model pembelajaran yang lain sesuai dengan kebutuhan siswa.
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