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Abstrak  

Pembelajaran bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke 
dalam benak siswa, namun pembelajaran merupakan keterlibatan mental dan 
kerja siswa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran biologi kelas VIII melalui pendekatan aktif learning dan 
dengan model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media gambar. 
Hasil belajar siswa dalam biologi dilihat dari indikator: (a) pemahaman, (b) 
keaktifan. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tin dakan Kelas), subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D MTs Negeri Surakarta 1, yang berjumlah 
36 siswa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, 
observasi, studi dokumen, evaluasi (post test). Tehnik analisis data yaitu dengan 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tiap-
tiap indikator hasil belajar dalam penelitian ini mengalami peningkatan. 
Peningkatan pemahaman meningkat dari 47,22% menjadi 97,22%. Peningkatan 
keaktifan meliputi : (1) kedisiplinan siswa dari 16,66% menjadi 94,44%, (2) 
kegiatan siswa secara lisan dari menjawab, bertanya atau pun berpendapat dari 
16,66% menjadi 94,44%, (3) perhatian siswa terhadap pembelajaran dari 
27,77% menjadi 100%, (4) siswa yang berinisiatif mencatat/merangkum dari 25% 
menjadi 97,22%, (5) Kegiatan motorik siswa dalam pembelajaran dari 36,11% 
menjadi 97,22%, (6) siswa yang pemberani/berfikir dari 22,22% menjadi 97,22%, 
(7) antusias/minat siswa dari 25% menjadi 100%. Berdasarkan peningkatan 
indicator-indikator te rsebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media gambar dapat 
meninglatkan hasil belajar siswa pada pembelajarn biologi Kelas V III D MTs 
Negeri Surakarta 1. 

 

Kata kunci: Model pembelajarn scramble dan STAD, hasil belajar 

 

 



PENDAHULUAN 

Proses pendidikan yang berlangsung sekarang ini, kurang memperhatikan 

potensial individu serta kerja otak dan emosional. Pendidikan yang bagus harus 

mengaktifkan tidak hanya otak kiri tetapi juga dengan otak kanan. Biologi 

merupakan salah satu pelajaran IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan 

memahami alam semesta secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya 

merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses menemukan. 

Pendidikan biologi duharapkan menjadi wahana ba gi siswa untuk mempelajari 

dirinya sendiri dan alam sekitarnya, yang didalamnya terdapat pokok bahasan 

yang memiliki kekhususan karakter dan konsep-konsep yang harus dipahami.  

Dalam pembelajaran biologi, kemampuan pemahaman konsep merupakan 

syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan belajar biologi. Hanya dalam 

penguasaan konsep seluruh permasalahan biologi dapat terpecahkan, baik 

permasalahan biologi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maupun 

permasalahan dalam bentuk soal-soal disekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelajaran biologi tidak hanya dituntut dalam hafalan tetapi lebih menuntut pada 

penguasaan konsep bahwa aplikasi konsep.  

Mata pelajaran biologi pada umumnya dikenal sebagai mata pelajaran 

yang kurang disukai siswa. Kecenderungan ini biasanya berawal dari pengalaman 

belajar mereka yang memberikan kesan bahwa pelajaran biologi adalah pelajaran 

yang tidak lepas dari hafalan, penyelesaian soal yang rumit, sampai kegiatan 

praktikum yang menuntut mereka melakukan segala sesuatunya dengan sangat 

teliti dan cenderung membosankan. Akibatnya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan menjadi sulit untuk dicapai. Hal ini terlibat dari rendahnya nilai rata-

rata mata pelajaran biologi (Wina, 2005:29). 

Belajar aktif merupakan salah satu cara agar kemampuan belajar dan hasil 

belajar siswa dapat maksimum. Belajar aktif menempatkan siswa sebagai subjek 

pendidikan dalam proses belajar bukan sebagai objek pendidikan. Oleh karena itu, 

tugas guru di kelas tidak hanya sekedar menyampaikan informasi demi 



pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar 

siswa, guru harus berupaya agar kegiatan di kelas dapat memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya bagi pengalaman siswa. Guru harus mampu menemukan 

metode-metode dan teknik  yang dapat mendukung perannya tersebut, sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan dengan efektif. Namun pada 

kenyataan di lapangan proses belajar mengajar masih didomoinasi metode 

konvensional (Hisyam Zaini, 2002:10). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran scramble  

dab STAD disertai dengan media gambar hal ini diharapkan dapat membantu 

mempertajam daya ingat siswa dan dapat menciptakan suasana belajar siswa yang 

lebih menyenangkan bagi siswa. Dengan model pembelajaran yang beragam 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, akan 

mengubah cara pandang mereka terhadap mata pelajaran ini dan pada akhirnya 

diharapkan para siswa dapat meningkatkan nilai rata-rata pada pembelajaran 

biologi.  

Menurut Piping (2011), model pembelajar scramble dipakai untuk jenis 

permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan 

wawasan berfikir. Melalui metode pembelajaran scramble siswa dapat dilatih 

berkreasi menyusun kata, kalimat, wacana ataupun gambar yang acak susunannya 

dengan susunan yang bermakna. Dalam model pembelajaran ini perlu kerja sama 

antar anggota kelompok untuk membantu teman sekelompok berfikir kritis 

sehingga dapat lebih mudah dalam mencapai dalam penyelesaian soal.  

Menurut Slavin (2005), gagasan utama dari STAD adalah untuk 

memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain 

dalam menguasai kemampuan yang diajar kan oleh guru. Jika para siswa ingin 

agar timnya mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu teman satu 

timnya untuk mempelajari materinya. Meskipun para siswa belajar bersama, 

mereka tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis. Setiap siswa harus 

dapat menguasai materi dan bertanggung jawab individual. 

 



 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diksanakan pada bulan februari 2013, di 

MTs Negeri Surakarta 1.  

Setting Penelitian  

Penelitian Tindakkan Kelas ini dilakukan di kelas VIII D MTs Negeri Surakarta 1, 

dan dilakukan pada bulan Desember-Maret 2013. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) model kurt lewin . Konsep PTK menurut Kurt Lewin  terdiri 

dari empat komponen, yaitu: perecanaan (planing), tindakan (acting), pengamatan 

(observating), dan refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen itu 

dipandang sebagai satu siklus. 

Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini terdiri atas 2 variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas (Independent) 

     Pebnerapan model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan 

menggunakan media gambar.  

b. Variabel terikat (dependent) 

     Meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII D MTs Negeri Surakarta 1 

Tahun ajaran 2012/2013.  

Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data deskriptif 

kualitatif. Data deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi data original hasil 

belajar siswa dan data keaktifan siswa yang mencakup aspek kognitif meliputi 



keaktifan dalam diskus i, kemampuan dalam bertanya jawab, kemampuan 

menangkap materi pelajaran, kemampuan  memecahkan masalah, membuat 

kesimpulan, dan kemampuan mengemikakan pendapat, serta mengontruksikan 

materi pada siswa. 

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung pada saat penelitian dilaksanakan, yaitu observasi dan hasil tes 

yang dilakukan setiap siklus. Data primer diperoleh dari hasil belajar siswa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung, berupa dokumen, silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), maupun observer lain.  

Instrumen Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrument yang baik adalah sebagai 

berikut: 

1. Silabus  

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran tertentu. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan 

pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran.  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan untuk 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam 

silabus.  

3. Tes 

Instrumen berupa tes disusun berdasarkan materi yang disampaikan dan 

berdasarkan indikator yang akan dicapai.   

 



Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, studi documenter, evaluasi. 

a. Wawancara 

    Wawancara (interview) seringkali dipergunakan dalam studi kasus, 

penelitian etnografis, biografis, survai. Dalam wawancara, pertanyaan yang 

perlu memperoleh jawaban dalam bentuk laporan dikemukakan secara lisan.  

b. Observasi 

    Teknikk atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut 

bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah 

yang sedang memberikan pengarahan. 

c. Studi Dokumenter 

     Studi documenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.  

d. Evaluasi (Post Tes)  

     Post Tes ini digunakan untuk mengetahui implikasi dari tindakkan yang 

telah dilakukan terhadap penilaian hasil belajar. Post tes dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2. 

Analisis Data 

Teknik analisis data Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dengan deskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklis 1 

hingga siklus selanjutnya dan dihitung menggunakan uji analisis data regresi yaitu 

dimana dengan perhitungan ini akan diketahui bahwa metode yang digunakan 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 

 

 



Validitas Data 

Validitas dapat dilakukan melalui observasi secara terus menerus, 

triangulasi sumber, metode, dan penelitian lain, pengecekkan anggota, diskusi 

teman sejawat, pengecekkan referensi. Dalam penelitian ini, keabsahan data 

dilakukan dengan observasi secara terus menerus sampai target tercapai.  

Prosedur Penelitian  

Model Penelitian Tindakan Kelas secara garis besar terdapat empat tahapan yang 

lazim dilalui yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) 

Refleksi.  

1. Perencanaan Tindakkan 

Perencanaan tindakkan ini mengacu pada permasalahan yang dihadapi 

oleh guru biologi kelas V III D di MTs Negeri Surakarta 1.  

2. Pelaksanaan Tindakkan 

Tindakan yang dilakukan oleh guru atas solusi yang ditawarkan oleh 

penelitian berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Pengelolaan bersifat fleksibel artinya selalu dapat dikondisikan bisa berubah 

sesuai kebutuhan pada saat pengelolaan berlangsung. Kegiatan ini dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran sambil bermain jawaban yaitu 

dengan model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media 

gambar. 

3. Observasi 

Observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang 

terjadi selama tindakkan ini berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai pemberi solusi dan juga sebagai guru yang melakukan 

tindakkan. Observasi ini dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tindakkan 

yaitu saat pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

bermain jawabanberlangsung.  

 

 



4. Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau 

yang tidak terjadi dan apa yang telah dihasilkan atau yang belum dihasilkan 

salama tindakkan berlangsung. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan 

langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran scramble  dan STAD terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran biologi kelas VIII D MTs Negeri Surakarta 1. Hasil belajar siswa 

dilihat dari aspek kognitif dan afektif. Hal tersebut dapat dilihat pada perolehan 

nilai siswa yang memenuhi batas KKM yaitu hanya 47,22%, pada siklus I dengan 

penerapan model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media 

gambar hasil belajar siswa meningkat menjadi 83,33%, hasil belajar siswa 

meningkat lagi setelah diberi tindakkan pada siklus II menjadi 97,22%. 

Bersadarkan hasil belajar siswa berdasarkan aspek afektif dilihat dari 

beberapa indikator dari pra siklus sampek ke siklus II yaitu: Kedisiplinan siswa 

dari 16,66% menjadi 94,44%, kegiatan lisan meliputi tanya, jawab, 

mengemukakan pendapat dari 16,66% menjadi 94,44%, perhatian siswa terhadap 

pembelajaran dari 27,77% menjadi 100%, kegiatan siswa dalam 

menulis/merangkum materi pelajaran dari 25% menjadi 97,22%, kegiatan motorik 

siswa dari 36,11% menjadi 97,22%, kegiatan mental siswa dari 22,22% menjadi 

97,22%, kegiatan emosional siswa dari 25% menjadi 100%. Hal tersebut dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini. 

Setelah menganalisis hasil tindakkan pada setiap siklus, dapat diketahui 

bahwa hasil data setiap siklus yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi kelas VIII D di 

MTs Negeri Surakarta 1.  

 



Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan pada 

pembelajaran Biologi materi gerak pada tumbuhan dengan penerapan model  

pembelajaran sramble dan STAD disertai dengan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas 

VIII D MTs Negeri Surakarta 1 Tahun ajaran 2012/2013”. 
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