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ABSTRAK 

   

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD masih didominasi oleh pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah diperlukan model dan 

metode pembelajaran yang tepat digunakan yaitu model pembelajaran Word Square. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh model word square terhadap 

kemampuan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN 

Sukorame 4 Kota Kediri? 2) Untuk mengetahui pengaruh model konvensional terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Sukorame 5 Kota 

Kediri? 3) Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran word square 

dibanding model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Sukorame Kota Kediri?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penggunaan model 

pembelajaran word square dibanding model pembelajaran konvensonal terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Sukorame Kota 

Kediri. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Sukoranme 4 dan Sukorame 5. 

Sampel penelitian adalah 50 siswa, siswa kelas eksperimen SDN Sukorame 4 sebanyak 25 dan siswa 

kontrol SDN Sukorame 5 sebanyak 25 siswa. Data parameter yang digunakan adalah soal uraian. Data 

yang diperoleh analisis dengan uji-t independent sample test. Hasil analisis data penelitian adalah ada 

perbedaan pengaruh penggunaan model pembelajaran word square dibanding model pembelajaran 

konvensonal terhadap kemampuan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa 

kelas IV SDN Sukorame Kota Kediri Tahun Pelajaran 20172018 dengan keunggulan pada penggunaan 

Model Pembelajaran Word Square dengan nilai thitung 3,520  lebih besar daripada ttabel 2,201 (dengan 

taraf signifikan 5%). Model pembelajaran word square sebagai salah satu upaya membantu siswa 

mengingat materi ajar dan model seperti bermain dapat mengurangi kejenuhan belajar. 

 

 

KATA KUNCI  : Model Pembelajaran Word Square, Kemampuan Menggolongkan Hewan 

Berdasarkan Jenis Makanannya. 
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I. LATAR BELAKANG 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

SD di kelas IV salah satu materi  

pokok bahasannya adalah 

menggolongkan hewan  berdasarkan 

jenis makanannya. Pada materi  

pokok menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

dengan menggunkan kompetensi 

dasarnya meliputi: 1) 

mengidentifikasi jenis makanan 

hewan, 2) menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya.  

Kenyataan di lapangan hasil  

observasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN Sukorame Kota 

Kediri pada siswa kelas IV masih 

adanya belajar IPA yang masih 

berada di bawah  Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang disebabkan 

oleh kurangnya minat siswa dalam 

pembelaran  karena pemilihan model 

pembelajaran yang masih kurang.  

Pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) materi 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya memiliki bahasa 

latin yang sulit untuk dipahami oleh 

siswa, kata tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut 1) herbivora, 

2) karnivora dan 3) omnivora. Bagi 

siswa SD kelas  IV penggunaan 

bahasa latin asing dan sulit diingat. 

Maka penggunaan model 

pembelajaran word square dipilih 

sebagai cara memahami serta 

mengingat materi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam penerapannya 

model pembelajaran word square 

memberikan ingatan  dalam mencari 

huruf/kata sehingga tujuan 

pembelajaran yang sudah ada bisa 

tercapai dengan baik.  

Model pembelajaran word 

square dalam penelitian ini di batasi 

pada  materi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya pada 

mata pelajaran IPA kelas IV. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik membuat skripsi yang 

berjudul “Pengaruh model 

pembelajaran word square terhadap 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya kelas 

IV SDN Sukorame tahun pelajaran 

2017/2018”. 

 

II. METODE 

Penelitian dengan judul 

“pengaruh model pembelajaran word 

square terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya kelas IV SDN 

Sukorame Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018” variabel 

penelitiannya adalah : 

1. Variabel Bebas. 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model 

pembelajaran word square. 
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2. Variabel Terikat. 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar 

materi kemampuan 

menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu True 

Expereimental Design bentuk 

pretest-posttest control group design. 

Pada desain ini terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian di beri pretest 

untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Penelitian dilakukan pada 

siswa kelas IV di SDN Sukorame 

Kota Kediri  Tahun Pelajaran 

2017/2018. Populasi dalam 

penelitian ini  sebanyak 50 siswa 

kelas IV dari 2 SD yaitu SDN 

Sukorame 4  Kota Kediri dengan 

jumlah siswa 25 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan SDN Sukorame 5 

Kota Kediri dengan jumlah siswa 25 

siswa sebagai kelas kontrol. Karena 

populasi dalam penelitian ini kurang 

dari 100 orang, maka subjek yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh populasi (100%) yaitu 

50 orang. 

Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan adalah 

perangkat pembelajaran dan tes (alat 

evaluasi) yang dianalisis 

menggunakan program SPSS versi 

23.0. 

Kegiatan pengumpulan data 

dilakukan melalui dua tahapan, yaitu, 

langkah pertama, guru 

menyampaikan materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran materi tersebut. 

Kemudian guru membagikan 

lembaran kegiatan sesuai arahan 

yang ada. Siswa menjawab soal 

kemudian mengarsir huruf dalam 

kotak sesuai jawaban secara vertikal, 

horizontal maupun diagonal. Berikan 

poin setiap jawaban dalam kotak. 

Selanjutnya hasil belajar siswa di 

analisis menggunakan analisis  

statistik uji-T (t-Test). Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh penerapan  model 

pembelajaran  word square terhadap 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

dengan menggunakan  program SPSS 

23.0 for windows. 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Mohammad Fikri Muzaki | 14.1.01.10.0178 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

 

1. Berdasarkan nilai yang 

diperoleh  dapat diketahui 

thitung 12.969, sehingga thitung 

lebih besar daripada ttabel 5% 

yaitu 2,064 berdasarkan df 24 

dan dapat digambarkan 

sebagai berikut: thitung = 

12.969 > ttabel 5% = 2,064 

maka analisis hasil pengujian 

hipotesis bahwa Hipotesis 

kerja (Ha) terbukti benar. 

Sehingga hasil penelitian ini 

telah membuktikan bahwa 

penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square  

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas 

IV SDN Sukorame 4 Kota 

Kediri. 

2. Berdasarkan nilai yang di 

peroleh dapat diketahui thitung 

15.336. Sehingga thitung lebih 

besar daripada ttabel 5% yaitu 

2,064 berdasarkan df 24 dan 

dapat digambarkan sebagai 

berikut: thitung = 15.336 > ttabel 

5% = 2,064 maka analisis 

hasil pengujian hipotesis 

bahwa pada taraf signifikan 

5% Hipotesis kerja (Ha) 

terbukti benar. Sehingga hasil 

penelitian ini telah 

membuktikan bahwa 

penggunaan model 

pembelajaran konvensional 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas 

IV SDN Sukorame 5 Kota 

Kediri. 

3. Berdasarkan nilai yang di 

peroleh dapat diketahui thitung 

3.520. Sehingga thitung lebih 

besar daripada ttabel 5% 2,201 

berdasarkan df 48 dan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

thitung = 3.520 > ttabel 5% = 

2,201 maka analisis hasil 

pengujian hipotesis bahwa 

pada taraf signifikan 5% 

Hipotesis kerja (Ha) terbukti 

benar. Selanjutnya untuk 

menguji keunggulan 

dilakukan dengan 

membandingkan mean 

posttest penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square 

yaitu 84,00. Sedangkan mean 

posttest penggunaan model 

konvensional yaitu 75,60. 

Berdasarkan pengujian yang 
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telah dilakukan, dapat 

disimpulan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh yang 

signifikan penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square 

dibanding dengan model 

konvensional terhadap 

kemampuan menggolongkan 

hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas 

IV SDN Sukorame Kota 

Kediri dengan keunggulan 

pada penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square. 

 

B. Pembahasan 

1. Hasil penelitian disimpulkan  

bahwa penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square 

terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis 

makanannya lebih 

menyenangkan, sebab siswa 

belajar sambil bermain 

mengenai konsep atau topik 

dalam suasana yang 

menyenangkan serta 

membangkitkan rasa percaya 

diri siswa untuk 

menampilkan hasil 

pekerjaannya yang diperoleh 

ke depan kelas. 

2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan model 

pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis 

makanannya dapat 

meningkatkan kemampuan 

siswa dan dari kenyataan 

model pembelajaran 

konvensional tidak dapat 

dihindari dan selalu di 

gunakan dalam setiap mata 

pelajaran, hanya capaian 

pembelajaran kurang 

maksimal. 

3. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan Model 

Pembelajaran Word Square 

berpengaruh terhadap 

kemampuan menggolongkan 

hewan berdasarkan jenis 

makanannya kelas IV SDN 

Sukorame Kota Kediri tahun 

pelajaran 2017/2018 dengan 

keunggulan menggunakan 

model pembelajaran Word 

Square. 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Mohammad Fikri Muzaki | 14.1.01.10.0178 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

IV. PENUTUP 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

dilaksanakan pada siswa kelas 

IV SDN Sukorame Kota Kediri 

tentang menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

menujukkan bahwa penggunaan 

Model Pembelajaran Word 

Square siswa akan tampak lebih 

aktif, lebih semangat untuk 

mengikuti pelajaran, siswa 

memiliki minat belajar yang 

tinggi sedangkan pada 

pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran 

konvensional, siswa kurang 

bersemangat dalam proses 

pembelajaran. Dengan 

menggunakan model 

pembelajaran word square, 

siswa mampu menggolongkan 

hewan berdasarkan jenis 

makanannya, berbeda dengan 

menggunakan model 

pembelajaran konvensional, 

siswa akan merasa kesulitan 

dalam menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. 

b. Saran 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan hasil 

penelitian dapat memotivasi 

siswa pada materi IPA 

tentang menggolongkan 

hewan berdasarkan jenis 

makanannya ini sudah 

terbukti, dapat digunakan 

untuk materi yang lain atau 

bab lain. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat 

menggunakan model-model 

pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang diberikan 

kepada siswa untuk 

memperoleh hasil yang lebih 

maksimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil 

penetian ini dapat dijadikan 

masukan atau referensi model 

pembelajaran word square 

dapat digunakan untuk 

penelitian pada bab lainnya, 

baik Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) maupun, bab ilmu lain. 
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