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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF TIPE WORD 

SQUARE TERHADAP HASIL BELAJAR TEMATIK PESERTA  

DIDIK KELAS V SD NEGERI 5 METRO PUSAT  

 

 

Oleh 

 

IGGA PRISILA 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik 

kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran inovatif tipe word square terhadap hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Populasi berjumlah 57 peserta didik dan seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel penelitian. Desain penelitian ini menggunakan non 

equivalent control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

nontes dan teknik tes. Analisis data menggunakan uji statistik t-test pooled 

varians. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi hanya pada ranah kognitif.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada model 

pembelajaran inovatif tipe word square terhadap hasil belajar tematik peserta 

didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat dengan thitung > ttabel yaitu 2,830 > 2,000 

(dengan α = 0,05),  Diperoleh N-Gain kelas eksperimen sebesar 0,55 dan masuk 

ke dalam kategori “Sedang”. 

 

Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran inovatif , word square. 



 

 

 

ABSTRACK 

 

THE EFFECT OF MODEL INOVATIF LEARNING TYPE WORD 

SQUARE TOWARD THEMATIC LEARNING RESULT 5
th

 GRADE  

OF ELEMENTARY SCHOOL 5 CENTRAL METRO 

 

BY 

IGGA PRISILA 

 

The problem of this research was the low score of thematic learning result 5
th

 

grade elementary school 5 Central Metro. This research aim to analysis the effect 

of model inovatif learning  type word square opposed to thematic learning result 

5
th

 grade elementary school 5 Central Metro. Kind of this research was 

experiment. The population of this research was 57 and all of population has been 

choosen as a research sample. Design of this research was non equivalent 

controul group design. Technique of data collecting was kognitif test. The data 

analyzed by using t-test pooled varians. Learning result of this research restricted 

to the kognitif result. The result of this research showing that there is significant 

effect between model inovatif learning type word square toward thematic learning 

result 5
th

 grade elementary school 5 Central Metro with tcount > ttable as big as 

2.830 > 2.000 (with α = 0,05).  Which is N-Gain experiment class acquired 0.55 

and include to average category. 

Key words: learning result, model inovatif learning, word square.   
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam

lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah situasi hidup yang

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup (Mudyahardjo, 2006: 3).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara.

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong baru, yang

mulai populer semenjak lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

No. 20 Tahun 2003.  Menurut Undang-undang ini, pembelajaran diartikan

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar.  Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan

keyakinan pada peserta didik.  Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses



2

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.Namun dalam

implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini diidentikkan dengan kata

mengajar.

Menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas atau

pembelajaran dalam tutorial. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai

pedoman bagi perancang pengajar dan para pendidik dalam melaksanakan

pembelajaran (Trianto, 2010: 51)

Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi setiap

orang yang berada di dalam kelas atau sekolah dan kegiatannya berpusat pada

siswa.  Pembelajaran inovatif merupakan suatu proses pembelajaran yang

dirancang sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan pembelajaran pada

umumnya yang dilakukan oleh pendidik (konvensional).  Pembelajaran inovatif

lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student

centris) yang prosesnya dirancang dan dikondisikan untuk peserta didik agar

belajar. Hubungan antarpendidik dengan siswa menjadi hubungan yang saling

belajar dan saling membangun.  Pembelajaran inovatif disebut juga pembelajaran

aktif (Mohamad, 2011: 106).

Word Square terdiri dari dua kata Word dan Square. Word berarti kata sedangkan

Square adalah lapangan persegi, Jadi Word Square adalah lapangan kata.

(Mujiman, 2007: 92) model pembelajaran Word Square merupakan

pengembangan dari metode diskusi yang diperkaya. Hal ini dapat diidentifikasi
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melalui pengelompokan metode diskusi yang berorientasi kepada keaktifan

peserta didik dalam pembelajaran. Model pembelajaran Word Square

merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab

pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak

jawaban.

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran

untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Menurut

(Rusman, 2015: 372) dikarenakan dalam pembelajaran tematik, peserta didik

akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan

peneliti kepada peserta didik kelas V di SD Negeri 5 Metro Pusat pada tanggal 3

bulan Desember 2018 didapatkan hasil bahwa, yaitu: ada beberapa peserta didik

yang kurang aktif dalam pembelajaran. Terdapat peserta didik yang belum aktif

dan tidak memperhatikan pendidik saat proses pembelajaran. Metode yang

digunakan dalam mengajar kurang bervariasi dalam pembelajaran. Terdapat

peserta didik yang tidak memahami materi pembelajaran, nilai tugas rendah, dan

sulit menerima pelajaran.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wali kelas V SD Negeri

5 Metro Pusat dalam pembelajaran tematik, terlihat bahwa dalam proses belajar-
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mengajar  terdapat beberapa masalah yang timbul dalam proses pembelajaran.

Beberapa masalah yang dihadapi pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu:

beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar karena terbatasnya sumber

belajar. peserta didik belum biasa belajar menggunakan pembelajaran berbasis

tema, sehingga banyak peserta didik belum terlibat aktif dalam mengikuti

pembelajaran. Terdapat beberapa peserta didik yang pasif dalam mengikuti

pembelajaran. Timbulnya permasalahan di atas menyebabkan hasil belajar

peserta didik rendah.

Tabel 1. Persentase ketuntasan ulangan tengah semester peserta didik
kelas V semester ganjil.

Kelas KKM Jumlah
Peserta
didik

Tuntas Belum Tuntas
Jumlah
Peserta
didik

Persentase Jumlah
Peserta
didik

Persentase

Kelas
VA

75 28 9 32% 19 68%

Kelas
VB

75 29 20 69% 9 31%

Kelas
VC

75 29 7 24% 22 75%

(Sumber: Dokumentasi Pendidik Kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan dalam

pembelajaran, yaitu 75. Peserta didik kelas VA yang berjumlah 28 orang, hanya

ada 9 peserta didik atau sekitar 32% peserta didik yang telah mencapai KKM.

Adapun di kelas VB dan VC memiliki jumlah peserta didik yang sama 29, di

kelas VB ada 20 peserta didik atau sekitar 69% yang mampu mencapai KKM
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sedangkan di kelas VC hanya ada 7 peserta didik atau sekitar 24% yang

mencapai KKM. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas di kelas VC lebih

banyak yaitu 22 atau sekitar 75% daripada yang ada di kelas VA yaitu 21 peserta

didik atau sekitar 72% dari kelas VA yaitu 21 atau sekitar 72%.  Oleh sebab itu,

peneliti memilih kelas VC untuk dijadikan sebagai kelas eksperimen pada

penelitian ini, karena nilai ulangan tengah semester ganjil lebih rendah dari pada

kelas VA.  Sementara itu, kelas VA akan dijadikan sebagai kelas kontrol.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut terungkap jelas bahwa rendahnya hasil

belajar tematik bukan hanya disebabkan faktor pendidik sebagai penyampai

materi tetapi juga dari peserta didik sebagai subjek dan objek pembelajaran.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki pembelajaran  tematik diperlukan suatu

model yang tepat, sehingga pembelajaran dapat memotivasi peserta didik agar

lebih aktif, kreatif, inovatif bahkan menyenangkan guna meningkatkan hasil

belajar peserta didik.

Salah satu model pembelajaran yang tepat, guna memperbaiki pembelajaran

tersebut yaitu tipe Word Square. Pembelajaran tipe Word Square merupakan

salah satu pembelajaran inovatif.  Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang,

disusun, dan dikondisikan untuk peserta didik agar aktif.  Dalam pembelajaran

yang berpusat pada peserta didik, pemahaman konteks peserta didik menjadi

bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses

pembelajaran dimulai.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa perlu

melakukan perbaikan hasil belajar peserta didik dengan judul “Pengaruh Model

Pembelajaran Inovatif tipe Word Square terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta

Didik Kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu di identifikasi permasalahan

yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Beberapa peserta didik tidak aktif dan tidak memperhatikan guru saat proses

pembelajaran.

2. Metode yang digunakan oleh pendidik kurang bervariasi dalam pembelajaran

3. Terdapat peserta didik yang tidak memahami materi pembelajaran sehingga

nilai tugas rendah, dan sulit menerima pelajaran.

4. Beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar.

5. Peserta didik belum biasa belajar menggunakan pembelajaran berbasis tema,

sehingga banyak peserta didik tidak aktif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang

akan diteliti, yakni hasil belajar tema 9 subtema 2 dan pembelajaran 3 tipe Word

Square terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro

Pusat.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian

yakni, “Sejauh manakah pengaruh yang signifikan pada pembelajaran tipe Word

Square terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro

Pusat?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada

penggunaan model pembelajaran inovatif tipe Word Square terhadap hasil belajar

tematik peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan  bermanfaat bagi :

1. Peserta Didik

Memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan model pembelajaran

inovatif tipe Word Square dan meningkatkan hasil belajar kognitif siswa

dalam pembelajaran tematik.

2. Pendidik

Dapat menggunakan model pembelajaran inovatif tipe Word Square sebagai

alternatif dalam melaksanakan tugasnya untuk menanamkan konsep

pembelajaran tematik secara efektif dan efesien.  Mempermudah pendidik

dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki peserta didik baik kognitif,

afektif, maupun psikomotorik.
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3. Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan

kualitas mutu proses dan hasil pembelajaran tematik melalui model tipe Word

Square.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan

pengalaman yang berharga guna menghadapi permasalahan di masa depan

serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian eksperimen

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian adalah hasil belajar tematik menggunakan model

pembelajaran inovatif tipe Word Square.

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat.

4. Tempat penelitian adalah SD Negeri 5 Metro Pusat Kecamatan Metro Pusat.

5. Waktu penelitian adalah semester genap tahun pelajaran 2018/2019.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Model Pembelajaran Inovatif

a. Pengertian Model Pembelajaran

Pada setiap proses pembelajaran seorang pendidik sebelumnya pasti

mempersiapkan lebih dahulu apa yang akan disampaikan pada peserta didik

dengan menyusun persiapan mengajar atau rencana pembelajaran.  Ketika

pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, pada dasarnya

pendidik tersebut sedang mempraktikkan model pembelajaran.

Soekamto dalam Trianto (2010: 22) mengemukakan maksud dari model

pembelajaran adalah: kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas pembelajaran.

Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan

bertujuan yang tertata secara sistematis.

Komalasari (2010: 57) menyatakan bahwa model pembelajaran pada dasarnya

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang
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disajikan secara khas oleh pendidik.  Dengan kata lain, model pembelajaran

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode,

dan teknik pembelajaran.

Widodo (2008: 2) menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan

pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan

kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban.  Mirip

seperti mengisi teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun

disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang

huruf/angka penyamar atau pengecoh. Strategi pembelajaran ini sesuai untuk

semua mata pelajaran.  Tinggal bagaimana pendidik dapat memprogram

sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat merangsang peserta didik untuk

berpikir efektif.  Tujuan huruf/angka pengecoh bukan untuk mempersulit

peserta didik namun untuk melatih sikap teliti dan kritis.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah suatu pendekatan yang digunakan oeh pendidik sebagai

pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam model

pembelajaran terdapat tujuan-tujuan serta tahap-tahap kegiatan pembelajaran

yang ingin dicapai.

b. Pembelajaran Inovatif

Pembelajaran inovatif mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh

pendidik yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru
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agar mampu memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kemajuan dalam

proses dan hasil belajar.

Menurut Uno (2011: 106) pembelajaran inovatif adalah suatu proses

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan

pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh pendidik (konvesional).

Pembelajaran semacam ini akan membuat anak kurang tertarik dan

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berakibat pada

rendahnya hasil belajar peserta didik serta tidak bermakna pengetahuan yang

diperoleh peserta didik.

Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada

peserta didik. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan

untuk peserta didik agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada

peserta didik, pemahaman konteks peserta didik menjadi bagian yang sangat

penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai.

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar

dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang

pendidik dalam mengupayakan terciptanya komunikasi antara pendidik dan

peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 198) kata

“inovasi” mengandung arti pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan.

Pembelajaran inovatif dapat diartikan sebuah pembelajaran yang
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menggunakan strategi/metode baru yang dihasilkan dan didesain sedemikian

rupa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif.

Dari penjelasan tentang pembelajaran inovatif dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang menggunakan

strategi/metode baru dan dirancang untuk menarik minat peserta didik agar

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat

menciptakan suasana yang kondusif. Berdasarkan contoh-contoh model

pembelajaran inovatif di atas, yang dipandang tepat untuk digunakan dalam

pembelajaran tematik yaitu Inovatif tipe Word Square.

c. Macam - macam Model Pembelajaran Inovatif

Trianto (2011: 12) belajar atau pembelajaran adalah merupakan sebuah

kegiatan yang wajib kita lakukan dan kita berikan kepada anak-anak kita.

Karena ia merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah,

mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang

tinggi. Pada akhirnya akan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Melihat

peran yang begitu vital, maka menerapkan model yang efektif dan efisien

adalah sebuah keharusan. Harapannya proses pembelajaran berjalan dengan

menyenangkan dan tidak membosankan.

Menurut Uno (2011: 122) berikut ini merupakan beberapa contoh model

pembelajaran inovatif yang bisa dijadikan rujukan dalam memilih dan

menerapkan model pembelajaran di kelas:
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a. Role Playing, model pembelajaran tipe role playing merupakan
salah satu gerak yang di dalamnnya terdapat aturan, tujuan
sekaligus melibatkan unsur bahagia.

b. Group Investigation, model pembelajaran tipe group investigation
ini berasal dari premis bahwa dalam bidang social maupun
intelektual proses pembelajaran di sekolah menggabungkan nilai-
nilai yang di dapatnya, keberhasilan model penggunaan ini sangat
tergantung dengan latihan komunikasi dan berbagai keterampilan
social yang dilakukan sebelumnya.

c. Talking stick, model pembelajaran tipe talking stick merupakan
sebuah model belajar yang mana dalam pengaplikasiannya nanti
peserta didik akan mempergunakan tongkat dalam kegiatannya.

d. Snawball Throwing, model pembelajaran tipe snowball throwing
merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan
berdasarkan pendekatan kontekstual (CTL).

e. Make a Match, model pembelajaran tipe make a match dengan
system pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan
sosial terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi
disamping kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari
pasangan dengan kartu.

f. Word Square model pembelajaran tipe word square yang
memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian
dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban.  Mirip
seperti teka-teki silang tetapi bedanya jawaban sudah ada namun
disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan sembarang
huruf/angka penyamar atau pengecoh.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya berbagai macam pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil

belajar akademik peserta didik dan untuk meningkatkan generasi bangsa

dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi, maka peneliti memilih

pembelajaran inovatif tipe Word Square.

B. Tipe Word Square

a. Pengertian Tipe Word Square

Word Square terdiri dari dua kata Word dan Square. Word berarti kata,

sedangkan Square adalah lapangan persegi. Jadi Word Square adalah
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lapangan kata. Mujiman (2007: 92) model pembelajaran Word Square

merupakan pengembangan dari metode diskusi yang diperkaya.  Hal ini dapat

diidentifikasi melalui pengelompokan metode diskusi yang berorientasi

kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran.

Menurut Saptono (2009: 23) tipe pembelajaran Word Square
merupakan tipe pembelajaran yang memadukan kemampuan
menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban
pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi teka-teki silang
tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan dengan
menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf/angka
penyamar atau pengecoh Word Square dalam pembelajaran tematik,
huruf divariasikan menjadi angka.

Berdasarkan penjelasan di atas, Word Square merupakan salah satu dari

sekian banyak model pembelajaran yang dapat dipergunakan pendidik

mencapai tujuan pembelajaran. Tipe ini merupakan kegiatan pembelajaran

dengan cara pendidik membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja sebagai

alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran

yang telah diajarkan.

b. Langkah-langkah Membuat LKPD

Menurut Saptono dalam UPI (2009:23) langkah-langkah membuat LKPD

bentuk Word Square: (a) menentukan topik sesuai konsep/subkonsep, (b)

menuliskan kata-kata kunci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, (c)

menuliskan kembali kata-kata kunci dimulai dengan kata-kata terpanjang, (d)

membuat kotak-kotak Word Square, (e) mengisikan kata-kata kunci pada

kotak Word Square



15

LKPD Word Square sebagai alat bantu pembelajaran mempunyai peranan

sebagai berikut: (a) merupakan variasi pembelajaran, (b) memudahkan

mengajar karena LKPD Word Square disusun sesuai urutan pengertian

penting, (c) meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan

pembelajaran karena model ini selalu diikuti kuis atau penjelasan guru,

sehingga jawaban pertanyaan merupakan pengertian yang utuh dan berkaitan,

(d) konsep yang disampaikan oleh guru menjadi nyata dan jelas, mudah

dipahami dan diingat, (e) memotivasi belajar siswa yang pada akhirnya dapat

meningkatkan hasil belajar.

c. Karakteristik Tipe Word Square

Tipe word dapat membuat peserta didik berpikir cepat karena ketelitian yang

didapatkan, pertama kali diterapkan mungkin membutuhkan waktu lebih lama

namun di tahap selanjutnya peserta didik akan mampu memahami alur.

Istarani (2012: 180).

Sebagai suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar,

tipe word square memiliki beberapa karakteristik Imas dan Berlin (2015: 10)

menyatakan bahwa beberapa karakteristik tipe word square di antaranya

yaitu :

a. Tipe pembelajaran ini mampu sebagai pendorong dan penguat
siswa terhadap materi yang disampaikan.

b. Melatih ketelitian dan ketetapan dalam menjawab dan mencari
jawaban mana yang paling tepat.

c. Mendorong siswa untuk berpikir efektif terhadap jawaban mana
yang paling tepat.

d. Word square merupakan salah satu alat bantu/media pembelajaran
berupa kotak-kotak yang berisi kumpulan huruf.
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e. Mengajak siswa mengamati suatu objek yang diperlukan dengan
lembar kegiatan word square.

d. Langkah-langkah Tipe Word Square

Pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Pusat mengikuti

langkah-langkah model pembelajaran Word Square.

Langkah-langkah model pembelajaran Word Square menurut Kurniasih dan

Sani (2015: 98) adalah sebagai berikut.

a. Pendidik menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

b. Pendidik membagikan lembar kegiatan sesuai arahan yang ada.

c. Peserta didik menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai

jawaban secara vertikal, horizontal, maupun diagonal.

d. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.

Langkah-langkah pembelajaran Word Square menurut Uno (2011: 130)

adalah sebagai berikut:

a. Pendidik menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.

b. Pendidik membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.

c. Peserta didik menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai

jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

d. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.

Menurut Widodo (2008 : 11) langkah-langkah pembelajaran Word Square

adalah sebagai berikut.

a. Pendidik membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh
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b. Pendidik menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin
dicapai.

c. Pendidik meminta peserta didik menjawab soal kemudian
mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban.

d. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.
e. pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

bertanya jika ada materi yang belum dimengerti
f. Pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan langkah-

langkah tipe Word Square yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

langkah-langkah menurut Kurniasih dan Sani (2015: 98).  Peneliti memilih

langkah-langkah tersebut dikarenakan langkah-langkahnya lebih, mudah

dipahami, dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran

menggunakan tipe Word Square.

e. Kelebihan dan Kekurangan Tipe Word Square

Masing-masing tipe atau metode memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu

pula dengan Model Word Square memiliki kelebihan dan kekurangan.

Menurut Kurniasih dan Sani (2015: 98) bahwa secara umum Word Square

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Beberapa kelebihan

dan kekurangan dari tipe pembelajaran Word Square, Kelebihan tipe

pembelajaran Word Square adalah.

Beberapa kelebihan yaitu:
a. Proses pembelajaran dengan Word Square mendorong pemahaman

peserta didik terhadap materi pelajaran.
b. Peserta didik akan terlatih untuk disiplin.
c. Sebagai latihan siswa untuk bersikap teliti dan kritis.
d. Merangsang peserta didik untuk berpikir efektif.
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Beberapa kekurangan yaitu:
a. Dengan materi yang sudah dipersiapkan akan menyebabkan

menumpulkan kreativitas peserta didik.
b. Peserta didik tinggal menerima bahan mentah.
c. Peserta didik tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan

potensi yang dimilikinya.

Menurut Uno (2011: 130) Word Square merupakan tipe pembelajaran yang

memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam

mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban.

Beberapa Kelebihan yaitu:
a. Melatih untuk berdisiplin.
b. Dapat melatih sikap teliti dan kritis.
c. Merangsang peserta didik untuk berpikir efektif.

Beberapa kekurangan yaitu:
a. Kurang memacu kreativitas peserta didik karena peserta didik

hanya mengisi lembar Word Square yang telah ditentukan oleh
pendidik.

b. Peserta didik tinggal menerima bahan mentah. Semua telah
dipersiapkan oleh pendidik, peserta didik tinggal mengerjakan
lembar Word Square.

Beberapa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Word Square

menurut Widodo (2008 : 11) Word Square merupakan salah satu dari sekian

banyak metode pembelajaran yang dapat dipergunakan pendidik dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

Beberapa kelebihan yaitu:
a. Kegiatan tersebut mendorong pemahaman siswa terhadap materi

pembelajaran.
b. Melatih peserta didik untuk mandiri
c. Melatih peserta didik untuk lebih fokus
d. Merangsang peserta didik untuk berfikir efektif dan kreatif.

Beberapa kekurangan yaitu:
a. Mematikan kreativitas peserta.
b. Peserta didik tinggal menerima bahan mentah.
c. Peserta didik tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan

kemampuan atau potensi yang dimilikinya.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas,  bahwa peneliti menyimpulkan

kelebihan Word Square ini dapat mendorong pemahaman peserta didik

terhadap materi pelajaran.  Peserta didik akan terlatih untuk disiplin.  Sebagai

latihan peserta didik untuk bersikap teliti dan kritis.  Merangsang peserta didik

untuk berpikir efektif.  Adapun kekurangannya adalah dengan materi yang

sudah dipersiapkan akan menyebabkan menumpulkan kreativitas peserta

didik.  Peserta didik tinggal menerima bahan mentah.  Peserta didik tidak

dapat mengembangkan materi yang ada dengan potensi yang dimiliki oleh

peserta didik.

C. Belajar

a. Pengertian Belajar

Surya dalam Uno, (2011: 139-141) mengemukakan bahwa belajar dapat

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk

memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Slameto (2010 : 28) mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan dalam

diri seseorang pada tingkah laku sebagai akibat/hasil interaksi dengan

lingkungannya dalam kebutuhan.

Susanto (2013: 33). menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses

multidimensional. Sudah sewajarnya apabila dalam memahami prosesnya

tersebut para ahli pendidikan dan pembelajaran memiliki banyak pendapat dan

teori untuk memberi deskripsi dan penjelasan tentang hakekat belajar yang



20

sebenarnya. Hamalik (2013: 27) menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu

proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan.  Selanjutnya ,

Rusman (2016: 134) menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan

tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi

dengan lingkungannya. Belajar bukan hanya menghafal, melainkan suatu

proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.

Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.

Gagne dalam Susanto (2013: 1) menyatakan bahwa belajar dapat didefinisikan

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai

akibat pengalaman. Pembelajaran merupakan dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain.  Dua konsep ini menjadi terpadu dalam suatu

kegiatan di mana terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik, serta

peserta didik dengan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan dua

konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi

pembelajaran dalam suatu kegiatan di mana terjadi interaksi antara pendidik

dengan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik pada saat

pembelajaran berlangsung.



21

b. Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran peserta

didik itu. Trianto (2009: 28-40) mengemukakan beberapa teori belajar yang

melandasi model pembelajaran yaitu:

a. Teori Belajar Konstruktivisme
Teori ini menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri
dan mentransformasikan informasi kompleks, dan mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila
aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Paham konstruktivisme juga
menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan
pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna.

b. Teori Perkembangan Kognitif Piaget
Teori ini memandang bahwa pada dasarnya setiap orang dalam
berpikir dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa dipengaruhi
oleh tingkat-tingkat perkembangan kognitif.

c. Teori Penemuan Jerome Bruner
Bruner menganggap, belajar penemuan sesuai dengan pencarian
dan pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya
memberi hasil yang paling baik.

d. Teori Pembelajaran Sosial Vygotsky
Teori ini lebih menekankan pada aspek sosial, bahwa peserta didik
membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan
peserta didik sendiri melalui bahasa.

e. Teori Pembelajaran Perilaku
Prinsip yang paling penting dari teori ini adalah bahwa perilaku
berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari
perilaku tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan akan
memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak
menyenangkan akan memperlemah perilaku.

Sani (2014: 4-36), menjelaskan beberapa teori belajar sebagai berikut.

a. Behaviorisme
Belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dinilai secara konkret.
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b. Kognitivisme
Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman (tidak selalu
berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati).

c. Konstruktivisme
Menurut teori ini, pengetahuan ada di dalam pikiran manusia dan
merupakan interprestasi manusia terhadap pengalamannya tentang
dunia, bersifat perspektif, konvensional, tentatif, dan evolusioner.

d. Humanisme
Teori belajar yang humanistic menganggap bahwa keberhasilan
belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan
dirinya sendiri.

e. Sibernetik
Cara belajar sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah
informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan
dengan informasi tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh Suprijono (2012: 16), mengenai teori

belajar yaitu sebagai berikut.

a. Teori perilaku
Teori perilaku berakar pada pemikiran behaviorisme. Perspektif
behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan
hubungan antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respons).
Pembelajaran merupakan proses pelaziman (pembiasaan). Hasil
pembelajaran yang diharapkan adalah perubahan perilaku berupa
kebiasaan.

b. Teori belajar kognitif
Menurut perspektif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa
mental. Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Teori
kognitif menekankan belajar sebagai proses internal.

c. Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme menekankan pada belajar autentik, bukan
artifisial. Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang
dengan objek yang dipelajari secara nyata.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori belajar di atas adalah teori

perilaku, teori belajar kognitif, teori konstruktivisme. Peneliti menyatakan

bahwa teori belajar kognitif dapat  mendukung pembelajaran tipe
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Word Square. Teori belajar kognitif menyatakan bahwa peserta didik

terlatih untuk disiplin. Sebagai latihan peserta didik untuk bersikap teliti

dan kritis. Merangsang peserta didik untuk berpikir efektif dan

mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor

yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yaitu berasal dari dalam diri

seseorang yang belajar dan ada pula dari luar diri. Pada dasarnya ada banyak

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Menurut Munadi

dalam Rusman (2015: 124) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sementara faktor eksternal

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumenal.

Slameto (2010: 54) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

adalah sebagai berikut.

a) Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, faktor intern terdiri dari:

(1) Faktor jasmaniah (kesehatan, dan cacat tubuh)
(2) Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat,  bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan)
(3) Faktor kelelahan
b) Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu, faktor

eksternal terdiri dari:
(1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua,
dan

latar belakang budaya)
(2) Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran, kurikulum,
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hubungan pendidik dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan
peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan
gedung, metode belajar, dan tugas rumah)

(3) Faktor masyarakat (kegiatan peserta didik dan masyarakat, media masa,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

Selanjutnya Susanto (2013:12) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya.

2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik

yang memperngaruhi hasil belajar peserta didik yaitu keluarga, sekolah,

dan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik

tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum ada dua faktor yang

mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu faktor internal dan faktor

eksternal, yang masing-masing terdiri atas banyak faktor. Faktor-faktor

tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga mempengaruhi keberhasilan

peserta didik dalam belajar.

d. Hasil Belajar

Ketika berakhirnya suatu proses pembelajaran, maka peserta didik akan

memperoleh suatu hasil belajar.  Hasil belajar merupakan hasil dari suatu

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2005 : 95 ) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan

oleh adanya usaha belajar. Nasution dalam Kunandar (2010: 276)
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berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang

belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan

dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar.

Hasil belajar adalah perubahan sikap melalui proses belajar peserta didik dan

bisa mendapatkan kemampuan yang dimilikinya setelah menerima

pengalaman-pengalaman dari belajarnya.  Hasil belajar yang didapat oleh

peserta didik digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik

tersebut.  Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar yaitu perubahan

perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil belajar dari kegiatan belajar.

Hasil belajar Bloom dalam Sudjana (2017: 22-31) mencakup kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil

belajar intelektual. Ranah afektif berkenaan dengan perilaku atau respon.

Ranah psikomotorik yang berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan

kemampuan bertindak.

Menurut Bloom dalam Sulistiasih (2018: 6-8) hasil belajar dapat

dikelompokkan ke dalam tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

Adapun rincian domain tersebut, antara lain:

a. Domain kognitif (cognitive  domain).  Domain ini memiliki enam
jenjang kemampuan yaitu:
1) Pengetahuan (knowledge) yaitu jenjang kemampuan yang

menuntut peserta didik mengetahui adanya konsep.
2) Pemahaman (comprehension) yaitu jenjang kemampuan yang

menuntut peserta didik memahami atau mengerti tentang materi
pelajaran.
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3) Penerapan (application) yaitu jenjang kemampuan yang
menuntut peserta didik menggunakan ide-ide umum.

4) Analisis (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut
peserta didik menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke
dalam komponen pembentuknya.

5) Sintesis (synthesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut
peserta didik menghasilkan sesuatu yang baru.

6) Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut
peserta didik dapat mengevaluasi suatu situasi.

b. Domain afektif (affective domain) yaitu internalisasi sikap yang
menunjuk kea rah pertumbuhan batiniah. Domain afektif terdiri atas
beberapa jenjang kemampuan, yaitu:
1) Kemauan menerima (receiving) yaitu jenjang kemampuan yang

menuntut peserta didik peka terhadap eksistensi fenomena atau
rangsangan tertentu.

2) Kemauan menanggapi atau menjawab (responding) yaitu jenjang
kemampuan yang menuntut peserta didik tidak hanya peka
terhadap suatu fenenomena.

3) Menilai (valuving) yaitu jenjang kemampuan yang menuntut
peserta didik menilai suatu objek, fenomena atau tingkah laku.

4) Organasasi (organization) yaitu jenjang kemampuan yang
menuntut peserta didik menyatukan nilai yang berbeda.

c. Domain psikomotor (psychomotor domain) yaitu kemampuan
peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh atau bagiannya.
Kata kerja yang digunakan harus sesuai dengan kelompok
keterampilan masing-masing, yaitu:
1) Meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai

dengan contoh yang diamatinya.
2) Memanipulasi merupakan kemampuan dalam melakukan suatu

tindakan seperti yang diajarkan.
3) Pengalamiahan merupakan suatu penampilan tindakan di mana

hal-hal yang diajarkan (sebagai contoh).
4) Artikulasi merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat

melakukan suatu keterampilan yang lebih komplek.

Taksonomi Bloom di atas, maka kemampuan peserta didik dibagi menjadi

dua, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah.  Kemampuan tingkat rendah yaitu

terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, sedangkan kemampuan

tingkat tinggi yaitu meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas.
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Hasil belajar peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar.  Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan

perilaku yang relatif menetap. (Susanto, 2016: 5).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

suatu perubahan pengetahuan, sikap, ketrampilan peserta didik yang

dilakukan melalui penilaian proses dan hasil belajar yang  telah dilakukan

berulang-ulang. Perubahan perilaku tersebut mencakup tiga ranah, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotor.  Adapun indiktor hasil belajar yang ingin

dikembangkan dalam penelitian ini adalah kognitif meliputi pengetahuan,

pemahaman, dan analisis.

D. Tematik

a. Pengertian Model PembelajaranTematik

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan

keleluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan

kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika

dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome dari seluruh bahasa

pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab

pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan
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penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka (Trianto,

2008:147).

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran

untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.  Menurut

Rusman (2015: 372) dikarenakan dalam pembelajaran tematik, peserta didik

akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah

dipahaminya.

Pembelajaran tematik menawarkan model-model pembelajaran yang

menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi peserta

didik, baik aktivitas formal maupun informal, meliputi pembelajaran inquiry

secara aktif hingga pengetahuan dan pengalaman peserta didik untuk

membantunya mengerti dan memahami dunia kehidupannya.  Cara

pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh pendidik yang demikian

akan berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman peserta didik dan

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menarik.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan

beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan

kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran. Penerapan pembelajaran
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tematik ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni penentuan

berdasarkan keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tema, dan

masalah yang dihadapi.

b. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik

Menurut Trianto (2008: 155-156) secara umum prinsip-prinsip pembelajaran

tematik dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Prinsip Penggalian Tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip yang
utama dalam pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling
tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam
pembelajaran.

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat
optimal apabila pendidik mampu menempatkan dirinya dalam
seluruh proses pembelajaran. Artinya, pendidik harus mampu
menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses
pembelajaran tematik.

c. Prinsip Evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap
kegiatan pembelajaran. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui
hasilnya apabila tidak dilakukan dan evaluasi. Dalam hal ini, maka
dapat melaksanakan evaluasi untuk peserta didik dalam pembelajaran
tematik.

d. Prinsip Reaksi. Dampak pengiring (nurturant effect) yang penting
bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh pendidik dalam
kegiatan pembelajaran. Karena itu, pendidik dituntut agar mampu
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai
secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran tematik.

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagaimana diungkapkan oleh

Suryosubroto (2009 : 134-135). sebagai berikut: (1) berpusat kepada siswa,

(2) memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, (3) pemisahan

mata pelajaran yang tidak begitu jelas, (4) menyajikan konsep dari berbagai

mata pelajaran yang dalam suatu proses pembelajaran, (5) bersifat fleksibel
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dan (6) hasil pembelajaran yang dapat berkembang sesuai dengan minat, dan

kebutuhan peserta didik.

E. Pendekatan Saintifik

a. Pengertian Pendekatan Saintifik

Pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi

dan kerja sama di antara peserta didik. Pendekatan saintifik merupakan salah

satu pendekatan pembelajaran ilmiah. Majid (2014 : 193) mengungkapkan

bahwa penerapan pendekatan saintifik bertujuan untuk pemahaman kepada

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan

pendekatan ilmiah bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja,

tidak bergantung pada informasi searah dari pendidik.

Daryanto (2014 : 51) mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan
pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang
sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi
konsep hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan
masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis. Mengumpulkan
data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan
dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang
ditemukan.

Pendekatan saintifik menurut Kurniasih (2014: 29) adalah proses

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif

mengonstruksikan konsep pembelajaran melalui tahapan-tahapan mengamati

(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah). Merumuskan masalah,

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan
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berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan

mengomunikasikan konsep.

Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik

merupakan pendekatan yang berpusat kepada peserta didik.  Peserta didik

dapat secara aktif mengonstruksi konsep pembelajaran, hukum atau prinsip

yang melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah,

mengajukan dan merumuskan hipotesis.  Mengumpulkan data dengan

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan

mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan peserta

didik.

b. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berpusat kepada peserta

didik. Majid (2014 : 211) menyebutkan bahwa pendekatan saintifik dalam

pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah,

menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Pendapat tersebut sejalan dengan

yang diungkapkan oleh Daryanto (2014 : 59-80), yaitu:

a. Mengamati (Observasi)
Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses
pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti
menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan
tertantang, serta mudah dalam pelaksanaan pembelajaran pada
peserta didik.

b. Menanya
Pendidik membuka kesempatan menanya kepada peserta didik
secara luas untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat oleh
peserta didik, disimak, atau dibaca.
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c. Menalar
Kegiatan menalar menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013
adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik
terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen
maupun hasil dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini
dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan
informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi
tersebut.

d. Mencoba
Hasil belajar yang nyata atau otentik akan didapat bila peserta
didik mencoba atau melakukan percobaan.

e. Mengomunikasikan
Pendidik diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam
pendekatan saintifik.

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

dalam pendekatan saintifik adalah 5 M yaitu, mengamati, menanya, menalar,

mencoba, dan mengomunikasikan. Tahapan-tahapan pendekatan saintifik

memiliki tujuan agar peserta didik dapat berpartisipasi dan terlibat aktif

selama pembelajaran.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dari hasil penelitian yang

pernah dilaksanakan diambil sebagai rujukan sehingga dapat dijadikan bahan

kajian.  Ada beberapa penelitian yang relevan antara lain :

a. Rifa’athul Afifah (2015) yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran

tipe Word Square terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III SD Dharma

Karya UT Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2014/2015”. Rifa’athul Afifah
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(2015) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar sikap pada

mata pelajaran IPS antara peserta didik yang diberikan perlakuan dengan

dengan tipe pembelajaran word square dengan peserta didik yang

diajarkan dengan pembelajaran secara konvensional.

Persamaan antara penelitian Rifa’athul Afifah dengan penelitian yang

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebasnya yaitu tipe word

square. Adapun perbedaan terletak pada variabel terikat yaitu hasil

belajar IPS, sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti mengukur

hasil belajar tematik.  Peneliti melakukan penelitian pada peserta didik

kelas kelas V, tempat penelitian di SD Negeri 5 Metro Pusat Tahun

Pelajaran 2018/2019.  Adapun Rifa’athul Afifah menggunakan sampel

penelitian peserta didik kelas III SD Dharma Karya UT Pondok Cabe

Tahun Pelajaran 2014/2015.  Tempat penelitian SD Dharma Karya UT

Pondok Cabe Jakarta.  Mengingat persamaan dan perbedaan di atas, maka

penelitian Rifa’athul Afifah dapat menjadi acuan dalam penelitian yang

peneliti laksanakan.

b. I Nyoman Murda (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran

tipe Word Square terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Desa

Tista Tahun Pelajaran 2013/2014”. I Nyoman Murda (2014)

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada mata

pelajaran IPA antara peserta didik yang diberikan perlakuan dengan
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model pembelajaran word square dengan peserta didik yang diajarkan

dengan pembelajaran konvensional.

Persamaan antara penelitian I Nyoman Murda dengan penelitian yang

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebasnya yaitu tipe word

square.  Adapun perbedaan terletak pada variabel terikat yaitu hasil

belajar IPA, sedangkan penelitian yang dilaksanakan peneliti mengukur

hasil belajar tematik.  Peneliti melakukan penelitian pada peserta didik

kelas kelas V, tempat penelitian di SD Negeri 5 Metro Pusat Tahun

Pelajaran 2018/2019.  Adapun I Nyoman Murda menggunakan sampel

penelitian peserta didik kelas IV.  Tempat penelitian SD Desa Tista Kota

Denpasar Bali Tahun Pelajaran 2014/2015.  Mengingat persamaan dan

perbedaan di atas, maka penelitian I Nyoman Murda dapat menjadi acuan

dalam penelitian yang peneliti laksanakan.

c. Luh Putu Sukandheni (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif tipe Word Square Berbasis Lingkungan

terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V Gugus Budi Utomo Denpasar

Timur”. Luh Putu Sukandheni (2014) menyimpulkan bahwa terdapat

perbedaan model pembelajaran kooperatif tipe word square dan berbasis

lingkungan pada mata pelajaran IPA antara peserta didik yang diberikan

perlakuan dengan tipe word square dengan peserta didik yang diajarkan

dengan pembelajaran secara konvensional.
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Persamaan antara penelitian Luh Putu Sukandheni dengan penelitian yang

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebasnya yaitu tipe word

square. Adapun persamaan peneliti melakukan penelitian pada peserta

didik kelas kelas V, dan Luh Putu Sukandheni menggunakan sampel

penelitian yang sama yaitu peserta didik kelas V. Adapun perbedaan

terletak pada variabel terikat yaitu hasil belajar IPA, sedangkan penelitian

yang dilaksanakan peneliti mengukur hasil belajar tematik. Tempat

penelitian yang dilaksanakan peneliti di SD Negeri 5 Metro Pusat Tahun

Pelajaran 2018/2019. Luh Putu Sukandheni di SD Gugus Budi Utomo

Denpasar Timur Tahun Pelajaran 2014/2015.  Mengingat persamaan dan

perbedaan di atas, maka penelitian Luh Putu Sukandheni dapat menjadi

acuan dalam penelitian yang peneliti laksanakan.

G. Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir Penelitian

Word square adalah pembelajaran berupa kotak-kotak kata yang berisi

kumpulan huruf/angka. Pada kumpulan huruf tersebut terkandung konsep

yang harus ditemukan oleh peserta didik yang sesuai dengan pertanyaan dan

soal yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran tipe word

square berisi pertanyaan yang sesuai dengan pengertian penting suatu

konsep atau subkonsep.  Diharapkan dengan pembelajaran ini akan dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  Pembelajaran ini sesuai untuk

semua mata pelajaran, tinggal bagaimana cara pendidik dapat memprogram
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sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat merangsang peserta didik untuk

berpikir efektif.  Tujuan huruf/angka pengecoh bukan untuk mempersulit

peserta didik namun untuk melatih cara sikap teliti dan kritis peserta didik.

Kreativitas peserta didik selama pembelajaran ini dengan menggunakan

model pembelajaran tipe word square, peserta didik memiliki pengalaman

untuk menghadapi soal-soal yang bersifat mengecoh seperti yang terdapat

pada ujian atau ulangan semester.  Dengan demikian melalui model

pembelajaran inovatif tipe Word Square ini diharapkan hasil belajar peserta

didik dapat meningkat.

Berdasarkan pokok pikiran di atas menyatakan, bahwa tipe Word Square

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.  Hubungan antara

variabel dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada diagram kerangka pikir

sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka piker

Keterangan:

X→= Tipe Word Square
Y→= Hasil Belajar→→= Pengaruh

YX
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Berdasarkan gambar 1 dapat dideskripsikan bahwa model pembelajaran tipe

word square yang diterapkan saat pembelajaran dapat membuat peserta didik

lebih aktif secara individu maupun kelompok. Peserta didik juga dapat lebih

mudah memahami materi yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar peserta didik

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, hipotesis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut. “Terdapat pengaruh yang signifikan pada model

inovatif tipe word square terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri

5 Metro Pusat”.
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III.  METODE  PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen. Penelitian eksperimen

berguna untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu kondisi yang

dikontrol dengan tujuan untuk menyelidiki ada atau tidaknya sebab-akibat dan

hubungan antara sebab-akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan

tertentu pada kelas eksperimen dan menyediakan kelas kontrol untuk

perbandingan. Menurut Sugiyono (2013: 72) penelitian eksperimen diartikan

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.

Desain yang digunakan adalah quasi experimental design.  Design ini digunakan

untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam

penelitian.  Ada dua bentuk quasi eksperimental design, yaitu time series design

dan nonequivalent control group design (Sugiyono, 2013: 77). Penelitian ini

menggunakan bentuk quasi experimental design jenis nonequivalent control

group design.
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent Control Group Design.

Sugiyono 2013 (2013: 79) menjelaskan desain ini hampir sama dengan pretest

posttest control group design, hanya pada desain kelompok eksperimen maupun

kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Nonequivalent Control Group

Design menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen dan

kelompok kelas kontrol.  Kelas eksperimen adalah kelompok yang diberikan

perlakuan tipe word square.  Adapun kelompok untuk kelas kontrol adalah

kelompok pengendali yang tidak mendapat perlakuan dan dengan tipe word

square atau menggunakan metode konvensional yang biasa digunakan sehari-

hari.  Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dapat dipilih

secara random, dalam hal ini kelas VC dijadikan kelas eksperimen dan kelas VA

dijadikan kelas kontrol. Desain dalam nonequivalent control group design dapat

digambarkan seperti berikut (Sugiyono, 2013: 79).

Gambar 2. Nonequivalent Control Group Design

Keterangan:
O1 = nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O2 = nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O3 = nilai prestest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
O4 = nilai posttest kelompok yang tdak diberi perlakuan (kontrol)

E : O X O
O : O O
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X = perlakuan model pembelajaran Word Square

Dilakukan pretest sebelum perlakuan, baik untuk kelompok eksperimen maupun

kelompok kontrol (O1, O3), dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan

perubahan pembelajaran. Pemberian posttest pada akhir kegiatan akan dapat

menunjukan seberapa jauh akibat perlakuan (X) yang diberikan. Hal itu

dilakukan dengan mencari perbedaan skor O2 – O1 di kelas eksperimen dan O4–

O3 di kelas kontrol.  Perbedaan pada O2 dan O4 akan memberikan gambaran yang

lebih baik mengenai akibat perlakuan X.

Berdasarkan penjabaran di atas, secara sederhana peneliti menyimpulkan bahwa

mencari hasil dari suatu perlakuan maka perlu mencari selisih antara O2 dan O1,

sedangkan untuk kelas kontrol tanpa perlakuan, hasil yang dapat diperoleh dari

selisih antara O4 dan O3.  Selanjutnya untuk melihat akibat perlakuan X dengan

melihat perbedaan antara O3 O4.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap

pelaksanaan, (3) tahap akhir penelitian.

a. Tahap Persiapan Penelitian

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam tahap persiapan ini antara

lain:

1) Melaksanakan penelitian pendahuluan.

2) Merumuskan masalah dari hasil penelitian pendahuluan.
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3) Menentukan sampel penelitian untuk (kelas eksperimen dan kelas

kontrol).

4) Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, dan rencana

pelaksanaan pembelajaran.

5) Membuat kisi-kisi instrumen penelitian.

6) Membuat instrumen penelitian berupa soal tes pilihan jamak.

b. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian meliputi:

1) Memilih dua kelompok subjek untuk dijadikan kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

2) Melakukan uji coba instrumen tes pada subjek uji coba yaitu peserta didik

kelas lain, yaitu kelas V B SD Negeri 5 Metro Pusat.

3) Menganalisis data hasil uji coba untuk menguji apakah instrumen valid

dan reliabel.

4) Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

5) Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan tipe

word square.

6) Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol dengan metode yang biasa

dilakukan pendidik.

7) Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan

tujuan untuk dapat mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik kelas
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eksperimen setelah diberi perlakuan dan hasil belajar kelas kontrol tanpa

perlakuan.

c. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian yaitu:

1) Melakukan analisis dan pengolahan data hasil penelitian pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

2) Menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian.

3) Menyusun laporan penelitian.

D. Setting Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat

Kota Metro dengan jumlah 57 orang.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Pusat yang beralamat di

Jalan. Brigjend Sutiyoso No.50 Metro Pusat, Kota Metro.

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Margono (2010: 118) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-
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gelaja, dan nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Sugiyono (2014:

119) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan individu atau

objek yang diteliti dan memiliki karakteristik yang sama, berupa usia, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, serta wilayah tempat tinggal. Populasi dari

penelitian ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas VA (28 peserta didik) VB (29

peserta didik) dan kelas VC (29 peserta didik). Jumlah populasi dalam

penelitian ini secara keseluruhan ialah 86 peserta didik.

Tabel 2. Populasi peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat

No Kelas
Jumlah Peserta Didik

Total
Laki-laki Perempuan

1 VA 15 14 28
2 VB 15 14 29
3 VC 15 14 29

Sumber: Dokumentasi Wali Kelas SD Negeri 5 Metro Pusat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili

populasi dalam penelitian.  Sugiyono (2012: 118), menyatakan bahwa sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Arikunto (2008: 132), menyatakan bahwa jika populasi kurang dari



44

100 lebih baik diambil sebagai penelitian populasi, sehingga sampel dalam

penelitian ini adalah total populasi.

Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 57 orang, sehingga teknik sampling

yang dirumuskan total sampling.  Dengan demikian peneliti mengambil 100%

dari jumlah populasi atau penelitian populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.  Sugiyono

(2013 : 85) menyatakan bahwa sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  Hal ini yang sering

dilakukan nilai jumlah populasi relatif kecil.  Peneliti menjadikan kelas VC

sebagai kelas eksperimen dalam penelitian ini dengan jumlah peserta didik

sebanyak 29 peserta didik dan untuk kelas kontrol yaitu kelas VA dengan

jumlah 28 peserta didik dan kelas VB untuk kelas uji instrumen dengan

jumlah peserta didik 29. Jumlah sampel dalam penelitian ini secara

keseluruhan ialah 57 peserta didik (responden).

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Sugiyono, (2013: 63), menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya

adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.  Penelitian ini ada dua macam variabel penelitian yaitu:

variabel bebas dan variabel terikat.
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a. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependen (terikat). Penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya yaitu

model Inovatif tipe Word Square (X).

b. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas,

sehingga sifatnya sangat bergantung pada variabel lain yang dilambangkan

dengan Y. Penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar

tematik Y.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap konstruk atau

variabel dengan menspesifikkan kegiatan atau tindakan yang diperlukan

peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya.  Definisi operasional dalam

penilitian ini adalah sebagai berikut.

a. Model pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih mengarah

pada pembelajaran yang bepusat pada peserta didik. Proses pembelajaran

dirancang, disususun, dan dikondisiskan untuk peserta didik agar belajar.

Dalam pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik, pemahaman

konteks peserta didik menjadi bagian yang sangat penting, karena dari

sinilah seluruh perancangan proses pembelajaran dimulai. Hubungan antara

pendidik dan peserta didik menjadi hubungan yang saling belajar dan

saling membangun.
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b. Tipe Word Square, merupakan tipe pembelajaran yang memadukan

kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan

jawaban pada kotak-kotak jawaban Word Square. Mirip seperti mengisi

teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan

dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf/angka

penyamar atau pengecoh Word Square dalam pembelajaran tematik, huruf

divariasikan menjadi angka.

c. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar.  Untuk

mengetahui hasil dari proses belajar tersebut dilakukanlah evaluasi.  Hasil

belajar yang dicapai dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat peserta

didik setelah mengerjakan tes.  Tes yang diberikan merupakan tes formatif

dalam bentuk tes objektif pilihan jamak sebanyak 40 item, dan memberi

skor pada masing-masing item.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal langkah yang harus dilakukan dari

penelitian karena hakekat penelitian adalah mengumpulkan data yang

sesungguhnya secara objektif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

akan menggunakan dua cara yaitu :

1. Nontes

Teknik nontes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan

memahami peserta didik sebagai individu. Teknik ini berkaitan dengan
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prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi peserta didik pada

umumnya yang bersifat kualitatif. Menurut Arikunto (2002: 26) teknik

nontes meliputi skala bertingkat, kuisioner, daftar cocok, wawancara,

pengamatan, dan riwayat hidup. Pengumpulan data dengan teknik nontes

adalah pelaksanaan penilaian dengan menyajikan serangkaian pertanyaan

yang harus dijawab dengan jujur atau apa adanya oleh responden. Metode

penilian non-tes dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Adapun alat penilaian yang digunakan adalah pedoman

observasi, pedoman wawancara, skala penilaian dan skala sikap peserta

didik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik nontes yaitu

proses pengamatan aktivitas peserta didik yang dilakukan pendidik untuk

mengetahui informasi. Dapat berupa observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

2. Tes

Teknik tes adalah pelaksanaan penilaian dengan menyajikan serangkaian

pertanyaan yang harus dijawab dengan benar oleh testi. Alat penilaian

teknik tes meliputi obyektif, dengan bentuk soal Benar-Salah, Pilihan

Ganda, Menjodohkan, Melengkapi atau Isian, dan Jawaban Singkat.

Metode tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar dan mengevaluasi

hasil belajar peserta didik. Menurut Arikunto dalam Iskandar Dadang dan

Narsim (2015: 48) mengatakan bahwa:
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“Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain
yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau
kelompok. Dengan kata lain tes merupakan alat yang digunakan
untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan individu atau
kelompok”

Adapun menurut Nana Sudjana dalam Iskandar Dadang dan Nasrim

(2015: 49) mengemukakan bahwa:

“Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil
belajar peserta didik, terutama hasil belajar kognitif berkenaan
dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan
pendidikan dan pengajaran. Nana Sudjana menambahkan bahwa tes
sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
kepada peserta didik untuk dijawab peserta didik dalam bentuk
tulisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tertulis), dan dalam
bentuk perbuatan (tes tindakan)”.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat

untuk mengukur hasil belajar peserta didik terutama hasil belajar kognitif

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan digunakan. Alat tes

yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tes tertulis

dan tes perbuatan.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data digunakan untuk mengumpulkan data yang

digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Alat pengumpulan data yang di

gunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

melakukan proses pembelajaran secara langsung terhadap objek yang
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diteliti (populasi atau sampel).  Sanjaya (2015: 270) observasi adalah

teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun

tidak tentang hal-hal yang diamati.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data empiris mengenai

proses pembelajaran di kelas V. Jenis wawancara yang digunakan adalah

wawancara terbuka, yaitu wawancara yang memiliki pertanyaan tidak

terbatas atau tidak terikat jawabannya. Wawancara ditujukkan kepada guru

wali kelas kelas V A dan V C sebagai narasumber. Wawancara dilakukan

di ruang kelas V A dan V C dengan alat pengumpul data berupa daftar

pertanyaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan telah

disiapkan sebelumnya agar memperoleh data yang akurat dan terfokus pada

tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono, 2013:

240).  Sukamidinata (2012: 220) mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik.  Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan

data nilai peserta didik dari dokumentasi nilai ulangan tengah semester.
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Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk memperoleh data berupa

gambar/foto kegiatan saat penelitian berlangsung.

4. Tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur hasil belajar

tematik dalam ranah kognitif. Bentuk tes yang diberikan oleh peneliti

berupa soal pilihan jamak pada pretest dan posttest.  Tujuan pemberian

pretest sebelum diberikan perlakuan adalah sebagai dasar dalam

mengetahui kemampuan awal peserta didik pada kelas eksperimen maupun

kelas kontrol. Tujuan pemberian posttest adalah untuk mengetahui sejauh

mana penguasaan materi peserta didik setelah diberikan perlakuan.

H. Instrumen Penilaian

Peneliti menggunakan instrumen ini berupa tes dan nontes dengan tujuan untuk

mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik dan bagaimana hasil belajar

peserta didik setelah mengikuti proses pada pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran tipe Word Square.

1. Pengertian Instrumen Tes

Tes merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil belajar peserta didik.

Menurut Arikunto (2010: 53) tes adalah alat atau prosedur yang digunakan

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan

aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh guru.  Bentuk tes yang diberikan

kepada peserta didik adalah berupa soal pilihan jamak, setiap jawaban benar

diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.  Peneliti menggunakan
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instrumen tes ini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang

merupakan hasil belajar peserta didik setelah diberikan perlakuan yang berupa

pengaruh model pembelajaran inovatif tipe Word Square di kelas VC SD

Negeri 5 Metro Pusat pada pembelajaran tematik tahun pelajaran 2018/2019.

Penelitian ini mengambil pembelajaran tematik pada Tema 9 dan Subtema 1

Pembelajaran 3 kelas V buku siswa dan buku guru revisi 2017.

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen tes

Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Indikator
Ranah

Kognitif
No Soal

Bahasa Indonesia
3.4. Menggali

manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk
membangun
kerukunan
hidup.

3.4.1  Menganalisis
informasi yang

disampaikan
paparan iklan dari
media cetak atau
elektronik.

3.4.2  Menjelaskan
informasi yang
disampaikan
paparan iklan dari
media cetak atau
elektronik.

C 1

C 2

1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9,

10,

4.4 Menyajikan
hasil penggalian
tentang manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk
membangun
kerukunan.

4.4.1 Memeragakan
kembali informasi
yang disampaikan
paparan  iklan

dari media cetak
atau elektronik
dengan bantuan
lisan, tulis, dan
visual.

4.4.2 Mencontohkan
kembali  informasi
yang  disampaikan
paparan  iklan dari
media cetak atau

elektronik dengan
bantuan lisan, tulis,
dan visual.

P3

C4

C5

C6

11

12, 13,

14

15

PPKn
3.4. Menggali

manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk

3.4.1 Menggali manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk
membangun
kerukunan hidup.

C 1

C 2

16, 17,

18, 19,
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Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Indikator Ranah
Kognitif

No Soal

membangun
kerukunan
hidup.

3.4.2 Menyebutkan
manfaat persatuan

dan kesatuan untuk
membangun
kerukunan hidup

C 3

C4

20, 21,

22, 23,

4.4 Menyajikan hasil
penggalian
tentang manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk
membangun
kerukunan.

4.4.1 Menyajikan hasil
penggalian tentang
manfaat persatuan

dan kesatuan untuk
membangun
kerukunan.

4.4.2 Menyimpulkan
manfaat persatuan
dan kesatuan untuk
membangun
kerukunan.

C5

C6

24,

25,

IPS
3.3 Menganalisis

peran ekonomi
dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat di
bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat
kesatuan dan
persatuan bangsa.

3.3.1 Mengamati
gambar/foto/video/
teks bacaan tentang
interaksi sosial dan
hasil-hasil
pembangunan di
lingkungan
masyarakat, serta
pengaruhnya
terhadap
pembangunan  sosial,
budaya, dan ekonomi
masyarakat.

3.3.2 Mengelompokkan
mengamati
gambar/foto/video/
teks bacaan tentang
interaksi sosial dan
hasil-hasil
pembangunan di
lingkungan
masyarakat, serta
pengaruhnya
terhadap
pembangunan  sosial,
budaya, dan ekonomi
masyarakat.

C 1

C 2

C 3

26, 27,
28,29,30

31, 32, 33, 34

35,36
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Mata Pelajaran dan
Kompetensi Dasar

Indikator Ranah
Kognitif

No Soal

4.3 Menyajikan hasil
analisis tentang
peran ekonomi

dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat
dibidang social
dan budaya untuk
memperkuat
kesatuan dan
persatuan bangsa.

4.3.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik
geografis Indonesia
sebagai negara
kepulauan/maritim

dan agraris serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan ekonomi,
sosial, budaya,
komunikasi serta
transportasi.

4.4.1 Mendiskusikan hasil
identifikasi
karakteristik
geografis Indonesia
sebagai negara
kepulauan/maritim

dan agraris serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan ekonomi,
sosial, budaya,
komunikasi serta
transportasi.

C4

C5

C6

37,38

39

40

2. Uji Coba Instrumen

Instrumen tes diberikan kepada subjek penelitian terlebih dahulu diujicobakan

pada subjek di luar subjek penelitian ini untuk memperoleh hasil instrumen

yang memiliki sifat valid dan reliabel. Subjek uji coba soal tes adalah peserta

didik kelas VB SD Negeri 5 Metro Pusat dengan jumlah responden 29 peserta

didik. Peneliti memilih kelas VB karena nilai hasil ulangan semester genap

Kelas VB lebih tinggi dari nilai kelas VA dan VC.

3. Uji Persyaratan Instrumen

Bentuk instrumen pengumpul data yang digunakan berupa soal pilihan jamak,

setiap jawaban benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah mendapat skor 0.

Tujuan digunakannya instrumen tes berupa soal pilihan jamak adalah
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mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan hasil belajar peserta didik setelah

diberikan perlakuan berupa pembelajaran inovatif tipe Word Square .

a. Validitas

Menurut Arikunto (2006: 211) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel

yang diteliti secara tepat. Validitas tes yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah validitas isi. Arikunto (2013: 82) menjelaskan

validitas isi digunakan apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang

sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Teknis pengujian

validitas ini akan menggunakan rumus korelasi point biserial dengan

bantuan program microsoft office excel 2007, rumus yang digunakan

beikut. (Arikunto, 2010: 79)

=
Keterangan:

= Koefisien korelasi point biserial (rpbi)
Mp = Rata-rata subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari

validitasnya
Mt = Rata-rata skor total (r-tot)
St = Simpangan baku
p = Proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q = proporsi peserta didik yang menjawab salah (1-P)

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi Nilai r.

Besar Koefisien Korelasi Interprestasi
0.80-1.00 Sangat kuat
0.60-0.79 Kuat
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0.40-0.59 Sedang
0.20-0.39 Rendah
0.00-0.19 Sangat rendah

Sumber: Adopsi dari Sugiyono (2014: 257)

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.

b. Reliabilitas

Setelah tes diuji tingkat validitasnya, tes yang valid kemudian diukur

tingkat reliabilitasnya. Reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan

skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, dan

diberikan dalam waktu yang berbeda (Yusuf, 2014: 242).

Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada

subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau

relatif sama. Untuk menghitung reliabilitas soal tes maka digunakan

rumus KR. 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut.

= − 1 − ∑
Keterangan:

r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = standar deviasi dari tes
Sumber: Arikunto, 2013: 115)
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Kriteria tingkat reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Koefisien reliabilitas.

Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas
0.80-1.00 Sangat kuat
0.60-0.79 Kuat
0.40-0.59 Sedang
0.20-0.39 Rendah
0.00-0.19 Sangat rendah

Sumber : Arikunto (2013: 276)

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan

teknik ini, bila koefisien korelasi (r11) > 0,6 (Siregar, 2013: 57). Dari butir

pertanyaan tes yang valid, dicari reliabilitas tes menggunakan rumus

koefisien alpha dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2010.

Berdasarkan tabel kriteria tingkat reliabilitas instrumen tes tersebut yang

dapat dipergunakan dalam penelitian eksperimen ini ialah yang mempunyai

kriteria reliabilitas yang sangat tinggi.

4. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Langkah selanjutnya setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen

dan kelas kontrol maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan

peningkatan pengetahuan (N-Gain). Rumus yang digunakan untuk mengetahui

peningkatan pengetahuan dapat adalah sebagai berikut:

N-Gain = Skor posttest-skor pretest
Skor maksimum-skor pretest

Tinggi : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1

Sedang: 0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7
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Rendah: N-gain < 0,3

Sumber: Meltzer dalam Khasanah (2014: 39)

a. Uji Persyaratan Analisis Data

Teknik analisis dalam statistik digunakan untuk mengetahui koefisien

perbedaan antara dua buah distribusi data adalah dengan menggunakan

analisis uji-t (t-test). Uji prasyarat sebelum dilakukan uji-t atau uji

hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kenormalan

variabel dalam penelitian. Kasmadi dan Sunariah (2014: 116)

berpendapat bahwa uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah

data dari tiga variabel penelitian yang diperoleh berasal dari data yang

berdistribusi secara normal atau tidak. Ada beberapa cara yang

digunakan untuk menguji normalitas data, dengan kertas peluang

normal, uji Chi Kuadrat, dengan teknik Kolmogorov-Smirnov.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan program Mc. Excel

untuk melakukan uji normalitas data. Langkah-langkah uji normalitas

adalah sebagai berikut Gunawan (2013: 77).

a. Rumusan hipotesis:

H0 = Populasi yang berdistribusi normal

Ha = Populasi yang berdistribusi tidak normal
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b. Pengujian dengan rumus chi-kuadrat, yaitu:χ = (f − f )f
Keterangan:

χ2 : Chi Kuadrat/ normalitas sampel

fo : Frekuensi yang diobservasi

fe : Frekuensi yang diharapkan

k : Banyaknya kelas interval

(Sumber: Adopsi dari Sugiyono, 2010: 107)

c. Kaidah keputusan apabila χ2
hitung < χ2

tabel maka populasi berdistribusi

normal, sedangkan apabila χ2
hitung > χ2

tabel maka populasi tidak

berdistribusi normal.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan antara dua kelompok data, yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Masing-masing kelompok

tersebut dilakukan untuk variabel terikat dan hasil belajar kognitif

peserta didik. Siregar (2013: 167) menyatakan bahwa uji homogenitas

varians yang dilakukan dalam penelitian ini dapat menggunakan metode

varian terbesar dibandingkan varian terkecil.

Berikut langkah – langkah uji homogenitas.

a. Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat

H0 : S = S (varian homogen)
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Ha : S ≠ S (varian tidak homogen)
b. Menentukan taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf signifikannya

adalah α = 5% atau 0,05.

c. Uji homogenitas menggunakan uji-F dengan rumus

F =

d. Keputusan uji jika Fhitung < Ftabel maka homogen, sedangkan jika

Fhitung > Ftabel maka tidak homogen

b. Analisis Data Kuantitatif

1) Nilai Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik secara Individu
Rumus nilai hasil belajar kognitif peserta didik secara individu sebagai
berikut.NS = x 100

Keterangan:

NS = nilai yang diperoleh peserta didik (nilai yang dicari)
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum dari tes
100 = bilangan tetap
Sumber: Arikunto(2010: 236)

2) Nilai rata-rata kelas
Rumus nilai rata-rata kelas sebagai berikut.X = ∑X∑N
Keterangan:X = nilai rata-rata seluruh peserta didik
ΣX = total nilai yang diperoleh peserta didik
ΣN = jumlah peserta didik
Sumber: Arikunto, 2010: 264
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3) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Secara klasikal

Persentase ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal menurut

Arikunto (2013: 101), yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut.

P = ∑peserta didik yang tuntas belajar∑ peserta didik 100%
Tabel 6.  Presentase ketuntasan hasil belajar peserta didik.

No Rentang Nilai (%) Katagori
1 ≥ 85% Sangat tinggi
2 65- 84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 <24% Sangat rendah

Sumber : Arikunto, 2013: 104

c. Uji Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal, maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (tipe Word

Square) terhadap Y (hasil belajar peserta didik) diadakan uji kesamaan

rata-rata. Pengujian hipotesis ini menggunakan independen sampel t-test.

Independen sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari

dua kelompok data atau sampel yang independen.  Rumus t-test adalah

sebagi berikut.

= −( 1) ( 1)2 ( 1 + 1 )
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Keterangan:

: Rata-rata data pada sampel 1
: Rata-rata data pada sampel 2
: Jumlah anggota sampel 1
: Jumlah anggota sampel 2
: Simpangan buku sampel 1
: Simpangan buku sampel 2

(Sumber: Muncarno, 2016: 56)

Kriteria Uji:

Selanjutnya dikonsultasikan ke tabel t dengan α = 0,05 dan uji dua pihak

derajat kebebasan/dk = n1 + n2 - 2, dengan kaidah, sehingga rumusan

hipotesisnya sebagai berikut.

a) Jika thitung > ttabel, artinya ada pengaruh yang signifikan atau hipotesis

penelitian diterima.

b) Jika thitung < ttabel, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan atau hipotesis

penelitian ditolak.

Rumusan Hipotesis:

: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran Inovatif

tipe Word Square terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SD

Negeri 5 Metro Pusat.

: Terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran Inovatif tipe

Word Square terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD

Negeri 5 Metro Pusat.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran tipe Word Square terhadap

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat.

Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah

75,2 sedangkan kelas kontrol adalah 68,6. Begitu pula dapat dilihat dari

perbandingan rata-rata N-Gain kelas eksperimen adalah 0,55 sedangkan rata-

rata N-Gain kelas kontrol adalah 0,33 selisih N-Gain kedua kelas tersebut

adalah 0,22. Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test pooled

varians diperoleh data thitung sebesar 2,830 sedangkan ttabel sebesar 2,000,

perbandingan tersebut menunjukkan (2,830 > 2,000) berarti Ha diterima.

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan metode

pembelajaran tipe Word Square terhadap hasil belajar tematik peserta didik

kelas V SD Negeri 5 Metro Pusat. Pada taraf yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model

pembelajaran tipe Word Square, maka ada beberapa saran yang dapat

dikemukakan oleh peneliti, antara lain:
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1. Peserta didik

Peserta didik hendaknya aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran untuk mempermudah memahami materi

pembelajaran dan agar dapat mengerjakan tugas dengan hasil yang baik.

2. Pendidik

Pendidik hendaknya dapat menerapkan dan mengembangkan metode

pembelajaran tipe Word Square dalam pembelajaran tematik di sekolah

dasar sebagai salah satu alternatif pilihan dalam meningkatkan

kompetensinya, selain itu untuk menciptakan pembelajaran tematik yang

aktif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

3. Sekolah

Hendaknya sekolah berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana

pendukung proses pembelajaran misalnya dalam upaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 5 Metro Pusat.

4. Peneliti

Peneliti hendaknya yang ingin menerapkan metode pembelajaran tipe

Word Square sebaiknya dianalisis terlebih dahulu hal-hal yang mendukung

proses pembelajaran, terutama dalam hal alokasi waktu, ruang kelas, dan

karakteristik peserta didik yang akan diterapkan metode pembelajaran ini.
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