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ABSTRAK 

Keaktifan siswa merupakan salah satu hal penting dalam suatu proses 
pembelajaran, karena dengan adanya keaktifan siswa tujuan pembelajaran akan 
tercapai dengan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan 
keaktifan siswa pada pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran 
Scramble. Jenis penelitian ini termasik Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa. Penelitian ini diawali dengan kegiatan 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tehnik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Tehnik 
analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah terjadinya peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar siswa. Peningkatan keaktifan siswa dari prasiklus 
yang aktif hanya 5 siswa (17,24 %). Siswa aktif mengerjakan soal dalam 
kelompok. Siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, da siswa aktif dalam 
membuat kesimpulan. Pada siklus I pertemuan pertama 7 siswa (24,14 %), 
pertemuan kedua 11 siswa (37,93 %), siklus II pertemuan pertama 18 siswa 
(62,07 %), siklus II pertemuan kedua meningkat mecapai 25 siswa (86,21 %). 
Dengan meningkatnya keaktifan siswa maka meningkat pula hasil belajar siswa. 
Peningkatan yang terjadi yaitu pada pra siklus siswa yang hasil belajarnya 
mencapai KKM hanya 5 siswa (17,24 %), siklus I pertemuan pertama 8 siswa 
(27,59 %), siklus I pertemuan kedua 13 siswa (44,83 %), siklus II pertemuan 
pertama 20 siswa (68,97 %) siklus II pertemuan kedua meningkat menjadi 25 
siswa (86,21 %). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 
pembelajaran Scramble dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran IPS 
kelas IV SDN Baleharjo 2 tahun ajaran 2012/ 2013. 

  

Kata kunci: Keaktifan siswa, strategi pembelajaran Scramble 

  



A. PENDAHULUAN 
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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Menurut Samino (2010 : 37) pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) kepada orang yang belum dewasa 

(peserta didik) untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, 

rohani, maupun sosial. 

Strategi pembelajaran yang digunakan selama ini masih bersifat 

konvensional. Dimana guru berperan sebagai subyek pembelajaran. 

Sedangkan siswa cukup pasif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru dan siswa kurang berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan yang dijumpai pada 

kelas IV SDN Baleharjo 2 yaitu pada saat pelajaran IPS siswa masih banyak 

yang pasif atau kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Dalam mengajar guru 

hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah saja. Sehingga siswa 

kurang aktif dalam mengikut proses pembelajaran dan kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran. Siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru tanpa 

diketahui apakah siswa tersebut paham terhadap materi atau tidak. Pada saat 

proses belajar jarang ada siswa yang bertanya. Pada saat guru memberikan 

pertanyaan pada siswa, hanya siswa tertentu saja yang menjawab pertanyaan 

dari guru secara aktif. Saat guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

diakhir pelajaran hanya ada beberapa siswa yang mau menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Dengan proses pembelajaran siswa yang tidak aktif, hal 

tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa. Sehingga masih banyak siswa 

yang nilainya tidak memenuhi KKM. 

Dalam proses belajar diperlukan keaktifan siswa. Keaktifan siswa 

merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Keaktifan 



siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk mengkonstruksi 

pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif untuk membangun pemahaman atas 

persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan 

pembelajaran (Ira Dewi, 2011 : 1). Dengan kekatifan siswa yang tinggi maka 

hasil belajar siswa pun juga akan meningkat.  

Strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik dalam kegiatan 

pembelajaran secara tidak langsung dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Sehingga dengan adanya keaktifan siswa yang tinggi proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan kondusif dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif yaitu strategi pembelajaran 

Scramble. Menurut Vita Septiana (2011 : 9) Scramble merupakan strategi 

yang dapat melatih daya kreasi siswa dengan menyususun kata, kalimat atau 

wacana yang acak susunannya dengan susunan baru yang bermakna dan 

mungkin lebih baik dari susunan aslinya. Strategi ini memungkinkan siswa 

untuk belajar sambil bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus dapat belajar 

dan berpikir, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuat siswa 

menjadi bosan dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa pun akan lebih 

aktif dalam proses belajar.  

Sesuai dengan uraian diatas peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Scramble 

dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Pelajaran IPS Kelas IV SDN 

Baleharjo 2 Tahun Ajaran 2012/ 2013”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Scramble 

dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran IPS kleas IV SDN 

Baleharjo 2 tahun ajaran 2012/ 2013 ?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, 

tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 

siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN Baleharjo 2 Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

Dan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN 

Baleharjo 2 dengan menerapkan strategi pembelajaran Scramble. 

 

 



B. METODE PENELITIAN 
Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 

SDN Baleharjo 2, Sukodono, Sragen. Sekolah ini merupakan salah satu 

sekolah dasar di desa Baleharjo yang beralamatkan di Ngringinsari, Baleharjo, 

Sukodono, Sragen. Walaupun bukan merupakan sekolah unggulan tetapi 

sekolah ini menyimpan bibit unggulan yang dapat ditingkatkan kemampuan 

akademiknya. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas IV 

SDN Baleharjo 2. Guru sebagai subjek penelitian yang melakukan tindakan 

dengan strategi pembelajaran Scramble. Sedangkan siswa sebagai subjek 

penelitian yang dikenai tindakan strategi pembelajaran Scramble. Dengan 

Jumlah siswa 29 dari laki-laki 16 siswa dan perempuan 13 siswa. Waktu 

penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yakni bulan November 2012 – 

Februari 2012. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peniti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap 

kegiatan pembelajaran, berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas (Rubino, 2011 : 97). PTK bukan sekedar mengajar biasa, 

PTK mempunyai makna sadar dan kritis terhadap mengajar, dan 

menggunakan kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri untuk bersiap terhadap 

proses perubahan dan perbaikan proses pembelajaran. PTK mendorong guru 

untuk berani bertindak dan berfikir kritis dalam mengembangkan teori dan 

rasional bagi dirinya sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan 

tugasnya secara profesional. Sedangkan menurut Herawati dkk (2009 : 1) 

penelitian tinadakan kelas (PTK) adalah penelitian reflektif yang dilaksanakan 

secara siklis (berdaur) oleh guru/ calon guru didalam kelas.  

Dengan demikian proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi untuk memecahkan masalah dan 

mencobakan hal – hal baru demi peningkatan kualitas pembelajaran. PTK 

merupakan tindakan pemecahan masalah yang pelaksanaan tindakannya terdiri 

atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan 

(planning), pemberian tindakan (action), observasi (observing), dan refleksi 



(reflecting). Tahap – tahap penelitian dalam masing - masing tindakan tejadi 

secara berulang dan akhirnya menghasilkan beberapa tindakan dalam 

penelitian tindakan kelas. PTK merupakan penelitian yang bersiklus. Artinya, 

penelitian ini dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sampai tujuan 

penelitian dapat tercapai. 

Menurut Rubino (2011 : 22) variabel adalah konsep yang mempunyai 

nilai (tinggi rendah, laki – laki perempuan, panjang pendek, senang tidak 

senang, dsb). Dalam penelitian ini tedapat dua variabel yaitu variabel bebas 

atau variabel independen dan variabel terikat atau dependent. Variabel 

independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependent. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu strategi pembelajaran Scramble. Sedangkan variabel dependent yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel indepeenden. 

Jadi variabeel dependent dalam penelitian ini yaitu keaktifan siswa kelas IV 

SDN Baleharjo 2 tahun ajaaran 2012/ 2013. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

: 1)observasi; 2)wawancara; 3)dokumentasi; 4)tes. Menurut Samino (2011:99) 

observasi adalah suatu tehnik pemahaman individu atau pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

sistematis terhadap suatu gejala atau peristiwa tertentu. Adapaun tehnik 

observasi ini disusun untuk mengumpulkan data mengenai siswa yang aktif, 

cara mengajar guru, dan keterangan lain yang berkaitan dengan tindak 

mengajar yang dicapai maupun yang belum dicapai. Menurut Rubino 

(2011:67) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respondent 

menjawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan dengan siswa dan guru 

kelas IV SDN Baleharjo 2.  

Samino (2011:105) menyebutkan bahwa dokumentasi adalah dalam 

mengumpulkan keterangan atau informasi melalui laporan – laporan yang 

telah tertulis. Adapaun penulis menggunakan tehnik ini untuk memperoleh 

data sekolah, RPP, daftar nilai siswa dalam pelajaran IPS, dan foto rekaman 



proses tindakan penelitian. Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan unutk mengukur ketrampilan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tujuan 

menggunakan tes untuk mendapatkan peningkatan nilai siswa pada mata 

pelajaran IPS. Apabila nilai siswa mengalami kemajuan atau peningkatan, 

maka itu berarti keaktifan siswa dalam pelajaran juga ikut meningkat. Soal tes 

dalam penelitian ini dikerjakan oleh siswa agar peneliti mengetahui seberapa 

besar keaktifan siswa dalam proses belajar. Soal tes digunakan untuk 

mengukur keaktifan siswa sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Dengan 

hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan strategi Scramble. 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan analisis interaktif. Analisis 

interaktif digunakan untuk mengolah data yang berupa peningkatan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran IPS. Untuk menyajikan data tersebut agar 

lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles 

Hubermen (dalam Sugiono, 2007 : 174) yang membagi kegiatan analisis 

menjadi beberapa bagian yaitu : 1)pengumpulan data; 2)reduksi data; 

3)penyajian data; 4)penarikan kesimpulan.  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan 

transformasi data kasar. Kegiatan ini dilakukan ketika setiap tindakan 

dilaksanakan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. 

Untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Data yang diperoleh perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Penyajian data dilakukan setelah peneliti mereduksi data. Pada langkah 

ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi 

yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Dengan cara 

menampilkan data dan membuat hubungan antara variabel peneliti mengerti 



apa yang terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

Penarikan kesimpulaan dilakukan setelah penyajian data. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Keaktifan merupakan suatu kata yang bersal dari kata aktif. Menurut 

Em Zul Fajri (2010 : 36) aktif berarti giat belajar, giat berusaha, lebih banyak 

pemasukan dari pada pengeluaran, dinamis, mampu beraksi dan bereaksi, 

mempunyai kecenderungan menyebar dan menular. Sedangkan keaktifan yaitu 

kesibukan kegiatan. Keaktifan merupakan kegiatan atau aktifitas atau segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan - kegiatan yang terjadi baik fisik atau 

pun non fisik. Keaktifan yang ditekan dalam hal ini yaitu keaktifan siswa, 

sebab dengan adanya keaktifan dalam proses belajar akan tercipta suasana 

belajar yang aktif. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah 

untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif untuk 

membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 

hadapi dalam kegiatan pembelajaran. (Ira Dewi, 2011 : 1) 

Dalam suatu proses belajar aktif terdapat beberapa aspek keaktifan 

yang dapat digunakan untuk memberi penilaian pada siswa. Menurut Nana 

Sudjana (2010 : 113) perilaku keaktifan siswa yang dapat dinilai dalam proses 

belajar yaitu mencari dan memberi informasi, bertanya pada guru atau siswa 

lain, mengajukan pendapat atau komentar kepada guru atau kepada siswa, 

diskusi atau memecahkan masalah, mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh 

guru, memanfaatkan sumber belajar yang ada, menilai dan memperbaiki 

pekerjaannya, membuat kesimpulan sendiri tentang pelajaran yang 

diterimanya, dapat menjawab pertanyaan guru dengan tepat pada saat 

berlangsungnya pengajaran, memberikan contoh dengan benar, dapat 

memecahkan masalah secara tepat, ada usaha dan motivasi untuk mempelajari 



bahan pelajaran atau stimulus yang diberikan oleh guru, bisa bekerja sama dan 

berhubungan dengan orang lain, senang apabila diberi tugas belajar, dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir pelajaran. 

Sedangkan penilaian keaktifan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

tindakan kelas ini yaitu : 1)keaktifan siswa dalam diskusi; 2)kekatifan dalam 

bertanya; 3)Keaktifan dalam menjawab pertanyaan; 4)keaktifan dalam 

membuat kesimpulan. 

Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa maka dapat dilakukan 

melalui penelitian dengan menerapan strategi pembelajaran Scramble. Dengan 

strategi pembelajarn Scramble siswa dapat belajar sambil bermain sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian siswa akan lebh aktif dalam mengikuti kegiatan peembelajaran. 

Menurut Mulyadi dan Risminawati (2012 : 69) sintak dari strategi 

pembelajaran Scramble yaitu sebagai berikut : buatlah kartu soal sesuai 

dengan materi bahan ajar, buat kartu jawaban dengan diacak nomornya, 

sajikan materi, membagikan kartu jawaban dan soal pada tiap kelompok , 

siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban 

yang cocok. Sedangkan media yang dibutuhkan dalam strategi ini yaitu : 

buatlah pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, buat 

jawaban yang diacak hurufnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siklus I dan 

siklus II melalui penerapan strategi pembelajaran Scramble yang diakukan di 

SDN Baleharjo 2 dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran IPS. Hal 

ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dari 

siklus I sampai siklus II menunjukkan bahawa kegiatan pembelajaran 

mengalami peningkatan keaktifan siswayang berdampak pula pada hasil 

belajar siswa. 



Peneliti menganalisis nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan 

dilakukan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang sudah 

aktif mengikuti pelajaran hanya 5 siswa saja (17,24 %). Dan siswa yang 

nilainya memenuhi KKM ada 5 siswa (17,24 %). 

Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilakukan pada hari Sabtu 05 Januari 2012 dimulai pukul 07.15 – 08.25, 

dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu 09 Januari 2012 

dimulai pukul 09.15 – 10.25. Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I 

pertemuan pertama di dapatkan data bahwa siswa yang aktif mencapai 7 

siswa (24,44 %). Dan siswa yang memenuhi KKM yaitu sebesar 8 siswa 

(27,59 %). Sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh data siswa yang 

sudah aktif mencapai 11 siswa (24,14 %). Sedangkan Siswa yang hasil 

belajarnya sudah memenuhi ketuntasan sebanyak 13 siswa (44,83 %). 

Siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu Pertemuan pertama 

dilakukan pada hari Sabtu 12 Januari 2012 dimulai pukul 07.00 – 

08.10.dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu 16 Januari 2012 

dimulai pukul 09.15 – 10.25. pada siklus II pada pertemuan pertama siswa 

yang aktif meningkat menjadi 18 siswa (62,07 %). Begitu pula dengan 

hasil belajar siswa, pada siklus II pertemuan pertama terdapat 20 siswa 

(68,97 %) yang sudah memenuhi KKM. Sedangkan pada siklus II 

pertemuan kedua siswa yang aktif meningkat menjadi 25 siswa (86,21 %). 

Dan siswa yang hasil belajarnya memenuhi KKM mencapai 25 siswa 

(86,21 %). 

Dari hasil pengamatan dan pengukuran keaktifan dan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. Pada pra siklus siswa yang aktif hanya 5 

siswa (17,24 %), siklus I pertemuan pertama 7 siswa (24,14 %), pertemuan 

kedua 11 siswa (37,93 %), siklus II pertemuan pertama 18 siswa (62,07 

%), siklus II pertemuan kedua meningkat mecapai 25 siswa (86,21 %). 

Sedangkan hasil belajar siswa sebelum tindakan siswa yang hasil 

belajarnya memenuhi KKM sebanyak hanya 5 siswa (17,24 %), siklus I 

pertemuan pertama 8 siswa (27,59 %), siklus I pertemuan kedua 13 siswa 



(44,83 %), siklus II pertemuan pertama 20 siswa (68,97 %) siklus II 

pertemuan kedua meningkat menjadi 25 siswa (86,21 %). 

2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan sebanyak dua 

siklus, dapat diambil kesimpulan bahwa pemelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Scramble dapat meningkatkan 

keaktifan siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN Baleharjo 2. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Peningkatan keaktifan siswa sebesar 68,97 %, dari kondisi awal 

17,24 % menjadi 86,21 %. Sedangkan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 68,97 %, dari kondisi awal 17,24 % menjadi 86,21 %. 

Dari hasil keaktifan dan hasil belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Scramble 

menunjukkan adanya peningkatan. Dengan demikian, maka teori dalam 

bab II mendukung pelaksanaan tindakan keelas yang dilakukan yaitu 

penerapan strategi pembelajaran Scramble dalam meningkatkan keaktifan 

siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN Baleharjo 2 tahun ajaran 2012/ 

2013. Berdasarkan pembahasan, maka hipotesis yang berbunyi “terdapat 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Scramble” dapat diterima 

kebenarannya. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dengan penerapan strategi 

pembelajaran Scramble dalam pelajaran IPS siswa kelas IV SDN Baelaharjo 2 

yang dilaksanakan dalam dua siklus, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

strategi pembelajaran Scramble dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pelajaran IPS kelas IV SDN Baleharjo 2 Tahun Ajaran 2012/2013. Peningkatan 

keaktifan ini juga mempengaruhi peningkatan hasil belajar IPS. Meningkatnya 

keaktifan dan hasil belajar IPS dapat dilihat dari data hasil penelitian berikut: 

1)Peningkatan keaktifan dari prasiklus yang aktif hanya 5 siswa (17,24 %), siklus 



I pertemuan pertama 7 siswa (24,14 %), pertemuan kedua 11 siswa (37,93 %), 

siklus II pertemuan pertama 18 siswa (62,07 %), siklus II pertemuan kedua 

meningkat mecapai 25 siswa (86,21 %); 2). Dengan meningkatnya keaktifan 

siswa maka meningkat pula hasil belajar siswa. Peningkatan yang terjadi yaitu 

pada pra siklus siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM hanya 5 siswa (17,24 

%), siklus I pertemuan pertama 8 siswa (27,59 %), siklus I pertemuan kedua 13 

siswa (44,83 %), siklus II pertemuan pertama 20 siswa (68,97 %) siklus II 

pertemuan kedua meningkat menjadi 25 siswa (86,21 %). 
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