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ABSTRAK 

 
         Latar belakang penelitian ini adalah karena proses pembelajaran IPA di SD masih didominasi 

peran guru dalam menjelaskan materi. Akibatnya suasana kelas menjadi monoton dan pasif. Sehingga 

kemampuan siswa dalam memahami materi dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Salah satu upaya 

untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan model scramble didukung media benda nyata agar 

tujuan pembelajarannya tercapai.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam NU Sekaran Kecamatan Kayen Kidul dengan 

menggunakan model scramble tanpa didukung media benda nyata.(2) untuk mendeskripsikan 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam NU Sekaran 

Kecamatan Kayen Kidul Kediri dengan menggunakan model scramble didukung media benda nyata. 

(3) untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penggunaan model scramble didukung media benda 

nyata terhadap kemampuan siswa mengidentifikasi sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam NU 

Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kediri. 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pretest-posstest control 

design. Subjek penelitian adalah siswa kelas II SD Islam NU Sekaran Kecamatan Kayen Kidul. 

Teknik pengumpulan data berupa tes, dengan instrumen tes tertulisnya berupa soal tertulis. 

          Simpulan dari penelitian ini adalah (1) model scramble tanpa didukung media benda nyata 

berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam 

NU Sekaran dengan nilai rata-rata kelas 65,93. (2) model scramble didukung media benda nyata 

berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam 

NU Sekaran dengan nilai rata-rata kelas 77,78. (3) ada pengaruh model scramble didukung media 

benda nyata terhadap kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber energi siswa kelas II SD Islam NU 

Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan asymp.sig(2-tailed) sebesar 

0,000<0,05. Dengan demikian “hipotesa nol (H0) ditolak, dan hipotesa alternatif (Ha) diterima”. 

 

Kata Kunci: model scramble, media benda nyata, kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber 

energi. 
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I. LATAR BELAKANG 

  Pendidikan mempunyai peran 

yang sangat penting dalam kehidupan 

seseorang. Karena pendidikan 

merupakan sebuah jembatan yang 

mampu mengantarkan manusia pada 

kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Sebagaimana tertuang dalam tujuan 

pendidikan nasional kita pada Undang-

undang nomor 20 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 (2003) 

yang menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis, serta bertanggung-

jawab. 

     Tujuan dari pendidikan nasional 

diharapkan dapat terwujud melalui 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

dicapai melalui tiga jalur pendidikan 

yakni: pendidikan informal, pendidikan 

formal, dan pendidikan non formal. 

Pendidikan formal dapat diwujudkan 

dalam suasana belajar dan proses 

pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan 

Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 

ayat 11 “pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi”. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan salah satu cabang ilmu 

yang diajarkan dalam pendidikan formal. 

IPA sebagai salah satu ilmu pengetahuan 

yang diuji kebenarannya melalui metode 

ilmiah, berhubungan dengan cara mencari 

tahu jadi bukan hanya sekedar penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa konsep-

konsep saja. Sebagaimana pendapat 

Haryono (2013:42) “IPA adalah 

pengetahuan yang telah diuji kebenarannya 

melalui metode ilmiah. Proses 

pembelajaran melibatkan hampir semua 

alat indera, seluruh proses berfikir”. 

Sanjaya (2012:212) berpendapat bahwa 

belajar adalah sebagai proses perubahan 

perilaku sebagai akibat dari pengalaman 

dan latihan. Sedangkan Menurut Sugiono 

(2010:44) “Belajar adalah suatu proses 

yang dilakukan individu dalam menjalani 

perubahan”.  

Sedangkan Sanjaya (2011:196) 

menyebutkan bahwa “pembelajaran itu 

adalah kegiatan yang bertujuan yaitu 

membelajarkan siswa, proses 

membelajarkan itu merupakan rangkaian 

kegiatan yang melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut 

dirancang dan direncanakan dalam suatu 

proses pembelajaran dalam mencapai 

tujuan pembelajaran”. Jadi pembelajaran 

merupakan proses kegiatan belajar bagi 

siswa atau peserta didik yang didalamnya 
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terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang dalam prosesnya melibatkan 

berbagai komponen. Komponen-

komponen tersebut diantaranya tujuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik, model 

pembelajaran, media atau alat, dan sumber 

belajar. Komponen-komponen tersebut 

saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru seyogyanya dapat 

memahami tentang tujuan pembelajaran, 

proses kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan, pemanfaatan setiap komponen 

dan bagaimana mengetahui keberhasilan 

pencapaian tersebut. Serta  guru juga dapat 

memilih suatu model pembelajaran yang 

tepat. Salah satu cara untuk membuat 

peserta didik tertarik dalam proses 

pembelajaran dan dapat meningkatkan 

kemampuan  mendeskripsikan  peserta 

didik  yaitu dengan  menggunakan model 

pembelajaran scramble. Model 

pembelajaran scramble adalah model 

pembelajaran yang dapat mendorong 

peserta didik untuk ikut aktif dalam belajar 

IPA. Dalam model scramble ini 

menekankan cara belajar siswa pada 

pemahaman materi yang diajarkan guru 

melalui penyelesaian soal-soal. Yaitu 

dengan cara mencari jawaban suatu 

pertanyaan secara tepat dan benar dengan 

cara menyusun huruf-huruf secara acak 

terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Komalasari (2010:84) bahwa 

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”. Sedangkan menurut Kurniasih 

dan Sani (2015:18) bahwa model 

pembelajaran merupakan sebuah prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

Namun, selama ini proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

Sekolah Dasar masih banyak 

menggunakan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru atau theacher center 

siswa hanya menjadi objek pembelajaran 

saja, yang hanya duduk, dengar, catat dan 

hafal. Sehingga kegiatan belajar mengajar 

menjadi monoton dan kurang menarik 

perhatian siswa. Kondisi seperti ini tidak 

akan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami mata pelajaran IPA. 

Akibatnya, nilai akhir yang dicapai siswa 

tidak seperti yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas II SD Islam NU Sekaran 

Kecamatan Kayen Kidul diperoleh 
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informasi sebagian besar guru dalam 

proses pembelajaran menggunakan cara 

konvensional sehingga materi disampaikan 

kepada siswa melalui ceramah saja, guru 

belum menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif yang melibatkan siswa 

berpartisipasi aktif dan kreatif dalam 

proses pembelajaran. Selain itu guru hanya 

terpaku pada buku teks sebagai satu-

satunya sumber belajar mengajar. Dalam 

proses pembelajarannya siswa hanya 

dituntut untuk membaca buku dan 

menghafal materi pembelajaran. Pada 

akhirnya keadaan semacam ini 

mengakibatkan rendahnya kemampuan 

siswa dalam menguasai dan memahami 

materi pelajaran IPA khususnya 

mendeskripsikan sumber-sumber energi 

(panas, listrik, cahaya, dan bunyi).  

Berdasarkan permasalahan tersebut 

dipilihlah model scramble. Model 

pembelajaran ini sesuai untuk materi 

mengidentifikasi sumber-sumber energi. 

Karena pada dasarnya model pembelajaran 

scramble ini dapat meningkatkan 

konsentrasi siswa, yaitu dengan cara 

menerka dengan cepat jawaban soal 

melalui jawaban yang tersusun secara 

acak. Siswa dituntut tidak hanya benar 

menjawab soal namun juga tepat 

merangkai kata-kata yang telah disusun 

guru secara acak. Sehingga siswa akan 

tertarik untuk segera merangkainya dan 

menjawab pertanyaan dengan benar. Selain 

menggunakan model scramble ini peneliti 

juga melakukan penelitian dengan 

didukung media pembelajaran yaitu media 

benda nyata.  

Media benda nyata adalah alat 

penyampaian informasi yang berupa benda 

atau objek yang sebenarnya atau asli. 

Sebagai objek nyata, media ini dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa dan dapat pula membantu dalam 

mengkongkretkan hal-hal yang 

sebelumnya hanya digambarkan secara 

abstrak. Menurut Sudjana dan Rivai 

(2005:3) “Ada  beberapa  jenis media  

pengajaran  yaitu  pertama media  grafis,  

kedua  media tiga  dimensi, ketiga  media  

proyeksi,  keempat  media  lingkungan. 

Media  benda  nyata  termasuk  kedalam  

media  tiga  dimensi  dengan  

menggunakan  benda-benda  nyata”. 

Sedangkan menurut Munadi (2013:36) 

“media pembelajaran berfungsi sebagai 

sumber belajar, fungsi semantik, dan 

fungsi manipulatif”. Media benda nyata 

yang digunakan peneliti disini adalah lilin, 

setrika, recorder, dan baterai. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka peneliti mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Model Scramble Didukung 

Media Benda Nyata Terhadap Kemampuan 
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Mengidentifikasi Sumber-sumber Energi 

(Panas, Listrik, Cahaya, dan Bunyi) pada 

Siswa Kelas II SD Islam NU Sekaran 

Kecamatan Kayen Kidul Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

II. METODE 

Penelitian ini mengambil tempat di 

SD Islam NU Sekaran dengan kelas IIA 

sebagai kelas kontrol dan kelas IIB sebagai 

kelas eksperimen. Penelitian dilakukan 

pada waktu semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. 

         Variabel dalam penelitian ini ada dua 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

yaitu model scramble didukung media 

benda nyata. Sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kemampuan 

mengidentifikasi sumber-sumber 

energi(panas, listrik, cahaya, dan bunyi).  

          Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Desain 

penelitiannya adalah pretest-posttest 

control design grup. 

 

 

Keterangan : 

R1:Kelompok pada kelas kontrol   

R3:Kelompok pada kelas eksperimen                                                                                                                            

O1:Kemampuan siswa mengidentifikasi 

sumber-sumber energi (panas, listrik, 

cahaya, dan bunyi) sebelum diberi 

perlakuan pada kelas kontrol 

O2:Kemampuan siswa mengidentifikasi 

sumber-sumber energi (panas, listrik, 

cahaya, dan bunyi) sesudah diberi 

perlakuan pada kelas kontrol  

O3:Kemampuan siswa mengidentifikasi 

sumber-sumber energi (panas, listrik, 

cahaya, dan bunyi) sebelum diberi 

perlakuan pada kelas eksperimen. 

Adapun populasi sebagai sumber 

data dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IIA sebanyak 27 siswa dan siswa 

kelas IIB sebanyak 27 siswa SD Islam NU 

Sekaran tahun pelajaran 2016/2017. 

Karena jumlah populasi yang tidak terlalu 

besar (<100) maka penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh. Sebagaimana 

pendapat Sugiyono (2014:85) bahwa 

sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sample. 

Teknik analisis data menggunakan 

teknik independent sample t test. Untuk 

memudahan penghitungan dan agar lebih 

menyakinkan hasil analisis data, 

menggunakan program IBM SPSS 

statistics 21.0 for Windows.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Sebelum melaksanakan proses 

analisis data, terlebih dahulu dilakukan tes 

uji coba instrumen untuk pengambilan data 

R1   O1   X    O2 

R3   O3         O4 
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di kelas eksperimen dan kontrol. 

Kemudian dari hasil uji coba soal tersebut 

dihitung untuk mengetahui validitas 

instrumen. Untuk menentukan apakah 

instrumen tersebut valid atau tidak 

digunakan  rumus korelasi product momen 

dengan menggunakan program IBM SPSS 

statistics 21.0 for Windows . Setelah 

melakukan validitas instrumen, maka 

instrumen dapat digunakan dalam 

penelitian. Dari 40 soal obyektif yang 

diujikan pada 10 siswa kelas II MI Al-

Falah Pagu diperoleh hasil 25 soal valid. 

Hasil uji reliabilitasnya  diperoleh hasil 

nilai cronbach’s alpha sebesar 0,752. 

Dibandingkan dengan db=8 dengan taraf 

signifikan 5% atau 0,05 adalah 0,632. 

Sehingga nilai cronbach’s alpha 

0,752≥0,632. Jadi intrumen terbukti valid 

dan reliabel. 

1. Hasil Analisis Data  

a. Pretes Kelas Kontrol 

Hasil pretes pada kelas kontrol 

diperoleh nilai terendah 44 dan nilai 

tertinggi 72. Rata-rata kelasnya 

adalah 55,11. Dari 27 siswa hanya 2 

siswa yang nilainya berada diatas 

KKM(70) sedangkan 25 lainnya 

nilainya berada dibawah KKM(70). 

b. Postes Kelas Kontrol 

Hasil postes pada kelas 

kontrol diperoleh nilai terendah 44 

dan nilai tertinggi 96. Rata-rata 

kelasnya adalah 65,93. Dari 27 

siswa, 13 siswa nilainya berada 

diatas KKM(70) sedangkan 14 

lainnya nilainya berada dibawah 

KKM(70).  

c. Pretes Kelas Eksperimen 

Hasil pretes pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai terendah 

60 dan nilai tertinggi 88. Rata-rata 

kelasnya adalah 68,15. Dari 27 

siswa, 12 siswa nilainya berada 

diatas KKM(70) sedangkan 15 

lainnya nilainya berada dibawah 

KKM(70). 

d. Postes Kelas Eksperimen 

Hasil postes pada kelas 

eksperimen setelah melakukan 

perlakuan dengan menggunakan 

model scramble didukung media 

benda nyata diperoleh hasil rata-rata 

kelasnya adalah 77,78. Nilai 

terendah 60 dan nilai tertingginya 

adalah 100. Terdapat 24 siswa 

nilainya berada diatas KKM(70) dan 

3 siswa nilainya berada dibawah 

KKM(70).  

 

e. Analisis Data Pengaruh Model 

Scramble Didukung Media Benda 

Nyata Terhadap Kemampuan 

Siswa Mengidentifikasi Sumber-

Sumber Energi. 
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Analisis data untuk 

mengetahui pengaruh model 

scramble didukung media benda 

nyata dengan analisi uji-t tampak 

asymp.sig(2-tailed) 0,000<0,05. 

Yang berarti tampak adanya 

pengaruh model scramble didukung 

media benda nyata terhadap 

kemampuan mengidentifikasi 

sumber-sumber energi. Sebelum data 

dianalisa dengan menggunakan Uji T 

“Independent samples test” ,  syarat 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu 

adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

Dalam uji normalitas 

digunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Nilai uji normalitas 

pada kelas kontrol didapatkan nilai 

pretes sebesar 0,380 dan nilai 

postesnya 0,338. Sedangkan pada  

kelas eksperimen, nilai signifikan 

pretesnya sebesar 0,073 dan 

postesnya sebesar 0,276. Sesuai 

kriteria pengujian uji normalitas jika 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

maka data tersebut berdistribusi 

normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikan lebih lebih dari 0,05 maka 

data tersebut tidak berdistribusi 

normal. Berdasarkan kriteria 

pengujian tersebut baik kelas 

ekperimen atau kontrol berdistribusi 

normal sebagaimana tampak pada 

tabel dibawah ini. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretes 

eksper

imen 

postes 

eksperi

men 

pretes 

kontrol 

postes 

kontrol 

N 27 27 27 27 

Normal 

Paramet

ers
a,b

 

Mean 68,15 77,78 55,11 65,93 

Std. 

Deviati

on 

8,189 10,188 7,218 11,602 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Absolu

te 

,248 ,191 ,175 ,181 

Positiv

e 

,248 ,191 ,175 ,177 

Negati

ve 

-,160 -,174 -,121 -,181 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

1,286 ,995 ,910 ,941 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,073 ,276 ,380 ,338 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas. Dari hasil uji homogenitas 

kelas kontrol adalah 0,073 dan pada kelas 

eksperimen adalah 0,014. sesuai uji 

kriteria homogenitas jika nilai signifikan 

lebih dari 0,05 maka data tersebut 

homogen. 
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Test of Homogeneity of Variances 

postes_kontrol   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,381 5 21 ,073 

 

Test of Homogeneity of Variances 

postes_eksperimen   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

4,109 4 20 ,014 

 

Dari data diatas tampak baik kelas 

kontrol maupun  kelas eksperimen 

berdistribusi normal.  

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

pretes_

kontrol 

& 

postes_

kontrol 

27 ,910 ,000 

 

Langkah selanjutnya dilakukan uji 

statistik yaitu uji paired sample t-test. 

Pada kelas kontrol diperoleh hasil nilai           

Sig(2-tailed) 0,00≤0,05. 

Paired Samples Correlations 

 N Correlat

ion 

Sig. 

Pair 

1 

pretes_eksperi

men & 

postes_eksperi

men 

27 ,771 ,000 

 

Dari data diatas tampak baik kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen nilai Sig(2-

tailed) lebih kecil dari 0,05 sehingga 

terbukti terdapat perbedaan pengaruh 

antara sebelum dilakukan perlakuan 

dengan sesudah perlakuan. 

Langkah selanjutnya dilakukan uji 

Independent sample test. Untuk 

membuktikan ada tidaknya pengaruh 

perlakuan. Independent Samples Test 

sesuai digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independent secara 

parsial terhadap variabel dependent. Hasil 

uji diperoleh nilai Sig(2-tailed)adalah 

0,000. Sehingga dapat disimpulkan 

terbukti ada pengaruh dari perlakuan 

yang telah diberikan. 
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2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

a. Kemampuan mengidentifikasi 

sumber-sumber energi (panas, listrik, 

cahaya, dan listrik) dengan 

menggunakan model scramble tanpa 

didukung media benda nyata siswa 

kelas II SD Islam NU Sekaran Tahun 

Pelajaran 2016/2017 masih kurang 

dibandingkan dengan kelas 

eksperimen. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai rata-ratanya 

65,93<KKM(70) 

b. Kemampuan mengidentifikasi 

sumber-sumber energi (panas, listrik, 

cahaya, dan listrik) dengan 

menggunakan model scramble 

didukung media benda nyata siswa 

kelas II SD Islam NU Sekaran Tahun 

Pelajaran 2016/2017 sudah baik  

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-

ratanya 77,78<KKM(70) 

c. Ada pengaruh model scramble 

didukung media benda nyata 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi sumber-sumber 

energi (panas, listrik, cahaya, dan 

listrik) siswa kelas II SD Islam NU 

Sekaran Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Diffe

renc

e 

Std

. 

Err

or 

Diff

ere

nc

e 

95% 

Confidenc

e Interval 

of the 

Difference 

Lo

we

r 

Upp

er 

ni

la

i 

Equa

l 

varia

nces 

assu

med 

1,1

05 

,298 3,98

9 

52 ,000 11,8

52 

2,9

71 

5,8

89 

17,8

15 

Equa

l 

varia

nces 

not 

assu

med 

  3,98

9 

51,146 ,000 11,8

52 

2,9

71 

5,8

87 

17,8

17 
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