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ABSTRAK 
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Metode pembelajaran merupakan salah satu hal penting yang harus di 

persiapkan dengan baik oleh guru, karena metode pembelajaran digunakan sebagai alat 

untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Salah satu penyebab kurang 

memuaskannya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAIBP di kelas X SMKN 1 

Jenangan Ponorogo adalah kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran PAIBP. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif metode scramble dapat dijadikan alternatif 

pilihan oleh guru untuk menyampaikan materi, tidak hanya membantu proses 

pembelajaran, namun juga membuat proses pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan karena terdapat unsur permainan didalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap   hasil belajar 

siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) di 

SMKN 1 Jenangan Ponorogo 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan jenis 

penelitian quasi eksperimental dengan desain nonequivalent control group design. 

Polulasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

sebanyak 714 siswa. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan saran dari guru mata pelajaran PAIBP maka ditentukan kelas X EI.A  

sebagai kelas eksperimen dan kelas X TPM.B sebagai kelas kontrol. Instrumen yang 

digunakan adalah tes tulis berupa pilihan ganda, sedangkan analisis statistik yang 

digunakan adalah uji t (independent sample test).  

Hasil penelitian ini dengan perhitungan statistik diketahui thitung sebesar 2,490 

dengan signifikansi 0,015. Didapatkan ttabel dari db 70 pada taraf signifikansi 5% adalah 

1,994. Nilai thitung > ttabel (2,490 > 1,994) dan nilai signifikansinya pvalue < 0,05 (0,015 < 

0,05), maka dapat disimpulkankan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil belajar 

kelas eksperimen dengan rata-rata nilai pada kondisi awal 43,89 dan skor rata-rata nilai 

pada kondisi akhir (setelah mendapat perlakuan) 70,97. Sedangkan untuk kelas kontrol 

rata-rata nilai pada kondisi awal 38,89 dan rata-rata nilai pada kondisi akhir dengan skor 

rata-rata nilai 65,13. Selanjutnya, diperoleh hasil uji effect size sebesar 0,59, Hasil ini 

menunjukkan bahwa penerapan metode scramble dapat mempengaruhi hasil belajar 

PAIBP siswa sebanyak 69%. Jadi, dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan 

model pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap hasil belajar siswa kelas X 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) di SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran 

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang.  

Hasil belajar menurut Jenkins dan Urwin adalah pernyataan yang 

menunjukkan tentang apa yang mungkin dikerjakan peserta didik 

sebagai hasil kegiatan belajarnya.
1
 Menurut A. J. Romizowski hasil 

belajar merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemprosesan 

masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-

macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau 

kinerja (perfomance).
2
  

 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang 

paling banyak dinilai oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.
3
 

Rendahnya kualitas hasil belajar siswa disebabkan oleh banyak 

faktor, Dimyati dan Mudjiono mengidentifikasikan adanya faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

                                                           
1
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 

Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), 214-216. 
2
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Presindo, 

2008), 14. 
3
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), 23. 
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ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang dialami dan dihayati siswa yang 

berpengaruh pada proses dan hasil belajar meliputi: sikap terhadap belajar, 

minat dan motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah 

bahan belajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, 

kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan 

berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, intelegensi dan 

keberhasilan belajar siswa serta kebiasaan belajar siswa. Sedangkan faktor 

ekstern meliputi hal-hal seperti: guru sebagai pembina belajar, prasarana 

dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di 

sekolah dan di rumah serta kurikulum sekolah.
4
 Berdasarkan faktor-faktor 

tersebut, maka faktor sosial lingkungan sekolah salah satunya adalah 

metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran secara tepat juga 

memiliki pengaruh  dalam menentukan hasil belajar siswa di sekolah. 

Pengembangan kreaktifitas guru seharusnya dilakukan sebagai 

upaya menghasilkan peserta didik yang kreatif. Tingkat keberhasilan guru 

dalam mengajar dapat dilihat dari segi penggunaan metode dan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Apabila guru dapat menggunakan 

metode sesuai kebutuhan siswa, maka kualitas pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan, serta materi pembelajaran dapat tersampaikan 

dengan baik. 

Menurut Robert B. Taylor sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda 

menyatakan bahwa, scramble merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan  konsentrasi dan kecepatan 

                                                           
4
 Siti Maesaroh, “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam,” Jurnal Kependidikan, No.1 (Nopember, 2013), 152. 
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berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan otak kanan dan otak kiri.
5
  

 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif metode scramble, 

memungkinkan dapat membantu siswa untuk lebih berpikir kritis, tepat 

dan cepat serta mampu meningkatkan melatih konsentrasi siswa untuk 

menemukan dan menyusun jawaban yang ada, dan diharapkan dengan 

model pembelajaran ini guru mampu menciptakan pembelajaran yang aktif 

dengan mengoptimalkan keterlibatan siswa. Output yang diharapkan dari 

penggunaan metode scramble ini adalah terdapat pengaruh yang positif 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti (PAIBP). 

Objek penelitian ini akan dilaksanakan bertempat di SMKN 1 

Jenangan Ponorogo. Dan subjek penelitian ini adalah siswa kelas X pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP). 

Hasil observasi di SMKN 1 Jenangan Ponorogo, bahwa 

pembelajaran PAIBP masih memfokuskan pada guru. Pembelajaran 

dilakukan dengan mencatat, mendengarkan ceramah, membaca wacana 

atau teks, dan mengerjakan pertanyaan atau soal dari teks yang dikerjakan 

secara mandiri. Selain itu, kurangnya perhatian guru terhadap masalah 

siswa yang memiliki kemampuan kurang, sedang, dan pandai dalam 

memahami materi pembelajaran. Pembelajaran yang didominasi oleh 

                                                           
5
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2018), 303. 
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peran guru dapat menghambat perkembangan siswa, sehingga siswa 

tampak kurang aktif pada pembelajaran PAIBP.
6
 

Ketika proses belajar mengajar dalam menyampaikan materi 

pembelajaran guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga 

menggunakan metode kisah. Penggunaan metode kisah selama proses 

pembelajaran berlangsung seringkali membuat siswa bosan (jenuh), 

dikarenakan isi cerita yang terkandung terkadang tidak sesuai dengan 

tujuan dan materi pembelajaran. Untuk itu, diperlukan kreaktifitas guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran PAIBP. Guru perlu memilih 

metode pembelajaran yang memasukkan unsur permainan di dalamnya, 

sehinggga proses pembelajaran yang menyenangkan dapat mempengaruhi 

hasil  belajar siswa.
7
 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Metode Scramble Terhadap   Hasil Belajar 

Siswa Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti (PAIBP) Di SMKN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019.” 

 

 

 

                                                           
6
 Hasil observasi magang 2 di SMKN 1 Jenangan Ponorogo 25 September - 1 November 

2018. 
7
 Ibid.  
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, agar dalam penyusunan ini tidak 

terlepas tujuan, maka perlu diberikan pembatasan masalah, yaitu pada: model 

pembelajaran kooperatif metode scramble dan hasil belajar. 

Permasalahan hanya dibatasi berkenaan perbedaan hasil belajar mata 

pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti (PAIBP) di kelompok yang di 

ajar dengan menggunakan metode scramble dan kelompok yang di ajar 

dengan tidak menggunakan metode scramble pada kelas X SMKN 1 

Jenangan Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu: “Adakah pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap   hasil belajar siswa kelas 

X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) di 

SMKN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019?” 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu: “Ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap   hasil 

belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti (PAIBP) Di SMKN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019.” 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terutama dalam bidang pendidikan, khususnya pada metode 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

terkait proses pembelajaran di sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Pendidik  

Manfaat bagi pendidik, yaitu sebagai bahan masukan yang 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif metode scramble. 

b. Peserta Didik 

Manfaat bagi peserta didik, yaitu memberikan pengalaman baru 

dan bekerja sama dalam kelompok belajar pada proses 

pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata 

pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti (PAIBP). 

c. Peneliti  

Manfaat bagi peneliti, hasil dari penelitian ini nantinya dapat 

memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan 

model pembelajaran kooperatif metode scramble dan hasil belajar 

dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti (PAIBP). 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri sub bab yang berkaitan.  Sistematika pembahasan ini adalah:  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, adalah landasan teori hasil belajar, metode pembelajaran, 

metode scramble telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis.  

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi.  

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,  

KERANGKA BERPIKIR,  

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif  harus teruji 

kebenarannya secara empiris. Untuk itu, diperlukan dukungan telaah hasil 

penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

1. “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Scramble Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas 

VII di SMP Negeri 5 Maiwa Kab. Enrekang”, oleh Nurul Syafika (UIN 

Alauddin Makassar 2017). Hasil analisis statistik deskripif rata-rata nilai 

belajar PAI sebelum penerapan metode pembelajaran scramble sebesar 

56,42 yang berada pada kategori rendah dan didukung oleh hasil 

observasi sebesar 7,75 yang berada pada kategori rendah. Rata-rata nilai 

belajar PAI setelah penerapan metode pembelajaran scramble sebesar 

81,07 yang berada pada kategori sedang. Hasil analisis inferensial 

berdasarkan hasil perhitungan data hasil belajar diperoleh thitung (39250) > 

8 
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ttabel (1,674) dan didukung hasil perhitungan data hasil observasi diperoleh 

thitung (31714) > ttabel (1,674). Hal ini menunjukkan bahwa ditolak dan 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

pada hasil belajar PAI peserta didik kelas VIII SMP Negeri 5 Maiwa 

dengan penerapan metode pembelajaran scramble. Dari kajian pustaka 

diatas perbedaanya dari penelitian ini ada pada obyek dan subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini variabel independen (X1) metode 

scramble dan variabel dependen (Y) hasil belajar. Penelitian yang 

dilakukan Nurul Syafika memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni 

terdapat persamaan pada variabel independen (X1) metode scramble dan 

variabel dependen (Y) hasil Belajar. 

2. “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia di SMPN 1 Pasie Raja Aceh Selatan”, 

oleh Rizki Rahma Putri (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 

Banda Aceh 2017). Hasil analisis data observasi minat belajar siswa 

menunjukkan adanya peningkatan aktifitas belajar siswa pada setiap 

pertemuan dari kategori aktif dengan pesertanse 75% sampai dengan 

katagori sangat aktif dengan persentanse 84,4% dan 87,5%, peningkatan 

hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 1 Pasie Raja Kabupaten Aceh 

Selatan pada materi sistem peredaran darah manusia dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe scramble berdasarkan uji t diperoleh 

nilai thitung > ttable yaitu: 5,609 > 2,021. Sehingga Ho ditolak dan Ha 
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diterima. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe scramble dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Dari kajian pustaka diatas 

perbedaanya dari penelitian ini ada pada variabel dependen (Y1) aktifitas 

belajar. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen (X1) metode 

scramble dan variabel dependen (Y) hasil belajar. Penelitian yang 

dilakukan Rizki Rahma Putri memiliki kesamaan dalam penelitian ini, 

yakni terdapat persamaan pada variabel independen (X1) metode scramble 

dan variabel dependen (Y2) Hasil Belajar. 

3. “Pengaruh Metode Scramble Terhadap Minat Belajar IPS Siswa Kelas V 

SD Negeri Rejowinangun 1 Yogyakarta”, oleh Veni Melia Sya’ban 

(Universitas Negeri Yogyakarta 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan 

kelompok yang diajar menggunakan metode scramble memiliki minat 

belajar IPS lebih tinggi daripada kelompok yang diajar menggunakan 

metode ceramah pada siswa kelas V SD Negeri Rejowinangun 1 

Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari besarnya skor 

rata-rata skala minat belajar IPS pada kondisi akhir kelas eksperimen 

yang lebih besar dibanding kelas kontrol. Pada kondisi akhir, skor rata-

rata di kelas eksperimen yaitu 79,36 sedangkan skor rata-rata di kelas 

kontrol yaitu 75,83. Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian 

ini ada pada variabel dependen (Y) minat belajar. Sedangkan dalam 

penelitian ini variabel independen (X1) metode scramble dan variabel 

dependen (Y) hasil belajar. Penelitian yang dilakukan Veni Melia Sya’ban 
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memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada 

variabel independen (X1) metode scramble. 

Jadi, penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu, namun 

terdapat perbedaan pada obyek dan subyek penelitian. Dalam penelitian 

sebelumnya mata pelajaran yang digunakan adalah PAI (tingkat SMP/ 

Sederajat), Biologi (tingkat SMP/ Sederajat), dan IPS (tingkat SD/ Sederajat), 

sedangkan pada penelitian ini pada mata pelajaran PAIBP (tingkat SMA/ 

Sederajat) Peneliti mencoba menggunakan metode scramble sebagai variable 

independen (X1) dan variabel dependen (Y)  hasil pelajar adalah siswa pada 

mata pelajaran PAIBP. Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, 

diharapkan metode scramble dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar PAIBP siswa kelas X SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

B. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Skiner belajar dikutip oleh Muhibbin adalah suatu 

proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
8
 

Menurut H.C. Witherington belajar dikutip oleh Anurrahman adalah 

suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan 

kepribadian atau suatu pengertian.
9
 Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

                                                           
8
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 64. 

9
 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), 35. 
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potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Hasil belajar 

menurut Jenkins dan Urwin dikutip oleh Euis dan Doni adalah 

pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin dikerjakan 

peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya.
10

 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotorik. Dari ketiga ranah yang diukur dalam hasil 

hasil belajar aspek kognitif merupakan aspek yang penting. Dua 

tujuan pendidikan terpenting adalah untuk mengembangkan daya 

ingat dan mendorong terjadinya transfer ilmu. Terjadinya transfer 

ilmu merupakan tanda keberhasilan proses belajar dan semua hal 

tersebut menjadi hal yang diukur dalam ranah kognitif.
11

 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan ranah 

kognitif,  ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya satu 

aspek saja. 
12

 Berikut ini penjabaran aspek-aspek hasil belajar: 
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1) Ranah Kognitif 

Adapun kemampuan hasil belajar dari ranah kognitif, 

sebagai berikut:
13

 

a) Pengetahuan 

Pada aspek pertama, berhubungan dengan pengetahuan 

faktual disamping hafalan seperti rumus, definisi, istilah, 

nama-nama kota. Meskipun aspek ini adalah yang paling 

rendah akan tetapi aspek ini menjadi prasyarat aspek kognitif 

berikutnya. 

b) Pemahaman  

Pada aspek ini siswa dituntut untuk bisa memberikan 

contoh lain, menjelaskan dengan kalimat sendiri atau 

menggunakan petunjuk dengan penerapan pada kasus yang 

lain dari sesuatu yang didengar atau yang telah dibaca 

sebelumnya. 

c) Aplikasi  

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi yang 

kongkrit atau situasi yang khusus, abstraksi tersebut berupa 

ide, teori, atau petujuk teknis. 

d) Analisis 

Aspek analisis sudah menyangkut dengan tiga aspek 

sebelumnya. Dengan adanya pengukuran hasil belajar berupa 
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analisis ini diharapkan siswa mampu memiliki pemahaman 

komprehensif dan sistematikanya. 

e) Evaluasi  

Pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, 

pemecahan, metode, materi, dan lain-lain. Dalam soal essay 

aspek ini sering muncul berupa frase “menurut pendapat 

saudara” atau “menurut teori tertentu”. 

2) Ranah Afektif 

Ada beberapa jenis ranah afektif sebagai hasil belajar. 

Kategorinya dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai 

tingkat yang kompleks, yaitu:
14

 

a) Reciving/ attending, yakni semacam kepekaan dalam 

menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada 

siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. 

Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima 

stimulus, kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. 

b) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini 

mencakup ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam 

menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 
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c) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 

didalamnya kesedian menerima nilai, latar belakang, atau 

pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan menerima 

nilai. 

d) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu 

sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai 

lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah lakunya termasuk keseluruhan nilai 

dan karakteristik. 

3) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam keterampilan dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, 

yakni:
15

 

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motoris. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 

keharmonisan, dan ketepatan. 
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e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana 

sampai pada keterampilan yang kompleks. 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-

decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Jadi, dapat disimpulkan hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku seseorang dari seluruh aspek kemampuan yang 

dimilikinya, meliputi kemampuan sikap (afektif), kemampuan 

pengetahuan (kognitif), dan kemampuan keterampilan (psikomotorik). 

Hasil belajar siswa dalam suatu pencapaian materi pembelajaran dapat 

diukur melalui ranah kognitif. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil belajar 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor 

internal maupun eksternal.
16

 

a. Faktor  yang  berasal dari dalam diri siswa (internal) terdiri dari,
17

 

1) Faktor jasmaniah (fisiologis) 

Faktor  jasmaniah  berkaitan dengan kondisi pada 

organ-organ tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan 

manusia. Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat 

kesehatan indra pendengar dan indra penglihat juga sangat 
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mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi 

dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah faktor yang berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir 

maupun dari apa yang telah diperoleh dari belajar. Faktor 

psikologis mencakup faktor: 

a) Intelegensi atau kecerdasan 

Kecerdasan merupakan kemampuan belajar disertai 

kecakapan menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya. Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri 

dari 3 jenis, yaitu kecakapan menghadapi dan 

menyesuaikan kedalam situasi baru dengan cepat, 

mengetahui dan menggunakan konsep secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan 

kemampuan ini terealisasi menjadi kecakapan yang nyata 

sesudah belajar atau berlatih. 

c) Minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor 
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yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Untuk dapat 

menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. 

d) Motivasi siswa 

Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau 

mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi 

pelajaran yang sedang diikutinya. Motivasi merupakan 

factor penting dalam belajar, karena motivasi mampu 

member semangat pada seorang anak dalam kegiatan 

belajarnya. 

e) Sikap siswa 

Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara yang relative tetap terhadap objek 

orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun  

negatif. Sikap siswa sangat berhubungan dengan kesiapan 

dan kematangan dalam kaitannya kesediaan untuk member 

respon. 

b. Faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal), terdiri dari: 

1) Faktor keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak 

merasakan pendidikan, karena di dalam keluargalah anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga keberadaan 
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keluarga akan mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Di 

dalam keluarga, faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya pengahasilan, cukup atau 

kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau 

tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang 

tua dengan anak, tenang atau tidaknya situasi rumah, 

semuanya turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

2) Faktor sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar siswa, karena lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong untuk belajar lebih giat. Dalam sekolah banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, media 

pendidikan, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. 

3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-

hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

dimana anak itu berada. Lingkungan masyarakat meliputi: 
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kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Apabila di sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas orang-orang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak giat 

belajar.
18

 

Jadi, berdasarkan faktor-faktor di atas maka faktor lingkungan 

sekolah seperti interaksi guru dengan siswa, cara penyajian, metode 

mengajar, dan lain-lain memiliki pengaruh dalam hasil belajar siswa. 

Menurut peneliti, pemilihan metode pembelajaran secara tepat sesuai 

materi pembelajaran juga berpengaruh pada hasil belajar siswa dalam 

mengusai dan memahami suatu materi pembelajaran. 

c. Tujuan dan Fungsi Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran memiliki tujuan dan fungsi sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui tingkat efektifitas proses pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru, maka penilaian harus dilakukan secara 

berkesinambungan. 

2) Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. 
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3) Untuk mengetahui posisi atau penempatan siswa dalam 

pembelajaran sesuai dengan potensinya, maka sering kali penilaian 

bersifat diagnostik.
19

 

4) Sebagai bahan laporan bagi orang tua siswa tentang hasil belajar. 

5) Untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh 

sebelumnya dengan pembelajaran yang dilakukan sesudah itu, 

guna meningkatkan pendidik.
20

 

2. Metode Pembelajaran 

Metode dapat diartikan sebagai cara mengajar untuk mencapai 

tujuan. Pemakaian metode ini dapat berfungsi sebagai penjelas ataupun 

pelancar kegiatan proses belajar mengajar.
21

 Menurut Gagre dan Briggs 

dikutip oleh Samiudin mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai 

rangkaian kejadian, peristiwa, kondisi dan sebagainya yang sengaja 

dirancang untuk mempengaruhi siswa sehingga proses belajarnya dapat 

berlangsung dengan mudah.
22

 

Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses belajar mengajar. 
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Oleh karena itu, peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk 

menciptakan proses mengajar dan belajar.
23

 

Menurut Hamdayama bahwa faktor-faktor yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih metode pembelajaran, sebagai 

berikut:
24

 

a. Tujuan yang hendak dicapai 

Faktor pertama yang hendaknya dikaji oleh guru dalam rangka 

menetapkan metode mengajar ialah tujuan pembelajaran. Tujuan ini 

hendaknya dijadikan patokan dalam memiliki dan menetapkan 

efektivitas suatu metode mengajar. Apabila seorang guru 

menggunakan metode mengajar yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran maka yang ia lakukan bersifat sia-sia. 

b. Keadaan Siswa 

Metode mengajar merupakan alat untuk menggerakkan peserta 

didik agar dapat mempelajari pelajaran yang akan diajarkan. Guru 

hendaknya mampu memahami perkembangan psikologis, motorik, 

maupun mental peserta didik Seorang guru hendaknya tidak 

memaksakan satu metode dalam kelas tertentu. Guru yang baik adalah 

seorang guru yang mampu memahami keinginan peserta didik, serta 

mahir dalam meinbangkitkan motivasi intrinsik peserta didik. Jika 

tumbuh motivasi belajar yang tinggi dalam diri peserta didik maka 

mereka akan senang dalam proses pembelajaran, menghasilkan hasil 
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belajar yang optimal dan memuaskan, serta tercapainya sejumlah 

standar kompetensi yang ada dalam kurikulum. 

c. Bahan Pengajaran 

Dalam menetapkan metode mengajar, guru hendaknya 

memperhatikan bahan pengajaran seperti isi, sifat, dan cakupannya. 

Guru harus mampu menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsur-

unsur secara rinci dalam rencana pembelajarannya. Berdasarkan unsur 

tersebut, tampak apakah bahan itu hanya berisi fakta dan kecakapan 

yang hanya membutuhkan daya mental untuk menguasainya atau 

berisi keterampilan dan kebiasaan yang membutuhkan penguasaan 

secara motorik, ataukah hanya beberapa hal atau mungkin hanya satu 

hal. 

d. Situasi Belajar Mengajar 

Pengertian situasi belajar mencakup suasana dan keadaan kelas 

yang berdekatan yang mungkin mengganggu jalannya proses belajar 

mengajar, keadaan peserta didik seperti masih bersemangat atau sudah 

lelah dalam belajar, keadaan cuaca cerah atau hujan, serta keadaan 

guru yang sudah lelah atau sedang menghadapi berbagai masalah. 

e. Fasilitas yang Tersedia 

Sekolah tentu saja memiliki fasilitas. Dalam kenyataannya, ada 

sekolah yang memiliki fasilitas lengkap sesuai dengan kebutuhan 

proses belajar mengajar; ada pula sekolah yang memiliki sedikit 
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fasilitas. Secara garis besar, fasilitas sekolah dapat dibagi ke dalam 

dua bagian, yaitu fisik dan non fisik. 

f. Guru 

Setiap guru memiliki kemampuan dalam menerjemahkan 

kurikulum dan sejumlah kompetensi belajar yang berbeda-beda. 

Kemampuan ini tentunya berkaitan erat dengan penggunaan metode 

belajar yang akan dipakai. Di samping itu, seorang guru harus 

memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengajar dan mendidik para 

siswanya. Seorang guru harus bisa membaca kurikulum secara cermat, 

memilih metode mengajar yang sesuai, mampu memahami keinginan 

peserta didik, serta mempertimbangkan dengan sejumlah fasilitas yang 

ada. 

g. Kelebihan dan Kekurangan dari Tiap Metode 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangannya. Oleh sebab itu, tidak bisa bagi seorang guru untuk 

membuat kesimpulan terha-dap suatu metode lebih baik atau lebih 

buruk Tugas guru dalam menetapkan metode ialah mengetahui dan 

mempertimbangkan batas-batas kelebihan dan kekurangan metode 

yang akan digunakannya. Pengetahuan dan pemahaman seorang guru 

dalam memilih suatu metode pembelajaran sangat penting sebelum 

memutuskan metode mana yang akan dipakai. 

Jadi, dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah cara atau 

alat yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, 
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serta dalam memilih metode juga harus memerhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan 

dengan baik sesuai kebutuhan siswa. 

3. Metode Scramble 

a. Pengertian Metode Scramble 

Menurut Robert B. Taylor dikutip oleh Miftahul Huda 

menyatakan bahwa, scramble merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan 

berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan otak kanan dan otak kiri.
25

 Model pemebelajaran 

scramble merupakan model pemeblajaran yang mengajak siswa untuk 

menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan cara membagikan lembar kartu soal dan jawaban yang disertai 

dengan alternatif jawaban yang tersedia.
26

 

Teknik ini membutuhkan media dengan pertanyaan dan 

jawaban yang ditulis pada sebuah kertas. Pertanyaan yang dibuat 

disesuaikan dengan bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik. 

Jawaban atas pertanyaan diberikan pada lembar yang sama dengan 
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mengacak hurufnya.
27

 Bentuk-bentuk model pembelajaran scramble 

terdiri dari:
28

 

1) Scramble kata, yakni sebuah permainan dengan menyusun huruf-

huruf yang telah diacak susunannya sehingga membentuk suatu 

kata yang bermakna. Misalnya:  

a) a-l-p-j-e-r-a = Pelajar 

b) t-u-k-i-l = Kulit 

2) Scramble kalimat, yakni sebuah permainan dengan meyusun 

kalimat dari kata-kata yang telah diacak. Bentuk kalimat 

hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Misalnya: 

a) Pergi-ibu-pasar-ke menjadi: Ibu pergi ke pasar. 

b) Pasar-penjual-pembeli-di-ada-dan menjadi: Di pasar ada 

penjual dan pembeli. 

3) Scramble paragraf, yakni sebuah permaianan menyususn paragraf 

berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan paragraf 

hendaknya logis dan bermakna. 

4) Scramble wacana, yakni sebuah permainan menyusun wacana, 

hendaknya disusun secara logis dan bermakna. 

Jadi, dapat disimpulkan metode pembelajaran scramble adalah 

metode yang mengharuskan siswa untuk berpikir aktif, disiplin, 
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efektif, interaktif dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dengan konsep materi yang mudah dipahami. 

b. Kelebihan Metode Scramble 

Adapun kelebihan metode scramble sebagai berikut:
29

 

1) Melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat. 

2) Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan 

jawaban acak. 

3) Melatih kedisiplinan siswa. 

c. Kekurangan Metode Scramble 

Adapun Kekurangan Metode Scramble sebagai berikut:
30

 

1) Siswa bisa saja mencontek jawaban temannya. 

2) Siswa tidak dilatih untuk berpikir kreatif. 

3) Siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan 

baik. 

d. Langkah-langkah Pembelajaran Metode Scramble 

Langakah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

scramble sebagai berikut:
31

 

1) Guru menyajikan materi sesuai topik pembelajaran. 

2)  Guru membagikan lembar kerja dengan jawaban yang diacak 

susunannya. Huruf pada kolom B merupakan kata kunci 

(jawaban) dari pertanyaan pada kolom A. 

3) Guru memberi durasi waktu tertentu untuk pengerjaan soal. 
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4) Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

guru. 

5) Guru mengecek waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa. 

6) Jika waktu pengerjaan soal sudah habis, siswa wajib 

mengumpulkan lembar jawaban kepada guru. Dalam hal ini, baik 

siswa yang selesai maupun tidak selesai harus mengumpulkan 

jawaban itu. 

7) Guru melakukan penilaian, baik di kelas maupun di rumah. 

Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa cepat siswa 

mengerjakan soal dan seberapa banyak soal yang ia kerjakan 

dengan benar. 

8) Guru memberi apresiasi dan rekognisi kepada siswa-siswa yang 

berhasil, dan memberi semangat kepada siswa yang belum cukup 

berhasil menjawab dengan cepat dan benar.
32

 

4. Materi Wakaf 

a. Pengertian dan hukum wakaf 

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya 

menahan (al-habs) dan mencegah (al-man’u). Maksudnya adalah 

menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan. 

Wakaf menurut istilah syar’i adalah suatu ungkapan yang 

mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau 
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lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya 

untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. 

Wakaf hukumnya sunnah. Namun, bagi pemberi wakaf (waqif) 

merupakan amaliah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Karena 

bagi waqif  merupakan shadaqah jariyah. Wakaf adalah perbuatan 

terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam.
33

 

b. Syarat dan rukun wakaf 

Syarat wakaf antara lain:
34

 

1) Berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. 

2) Tunai penyerahannya di saat sigat (akad). 

3) Harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan, baik berupa 

perorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum dan 

lembaga. 

Sahnya wakaf diperlukan empat rukun, yaitu:
35

 

1) Waqif, merupakan pihak yang menyerahkan wakaf, baik orang 

maupun badan hukum dan instansi. 

2) Mauquf ’alaih, meupakan pihak yang menerima wakaf. 

Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk 

mengolah harta wakaf disebut nazir. 

3) Mauquf bih, merupakan harta atau benda yang diwakafkan. 

                                                           
33
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4) Sigat, merupakan ikrar atau akad serah terima wakaf kepada 

nazir. 

c. Ketentuan harta yang diwakafkan 

Harta yang diwakafkan harus memenuhi ketentuan berikut:
36

 

1) Segala benda yang bergerak atau tidak, tetapi zatnya dalam 

keadaan baik dan berfaedah. 

2) Harta yang diwakafkan milik sendiri. 

3) Harta yang diwakafkan dilakukan atas kehendak sendiri. 

4) Harta yang diwakafkan atas dasar berhak berbuat baik. 

5) Harta wakaf tidak boleh dijual, kecuali jika rusak atau tidak bisa 

diambil manfaatnya kemudian diganti yang baru dengan 

menggunakan hasil penjualan barang tersebut. 

d. Hikmah dan keutamaan wakaf 

Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali.  

Namun demikian, wakaf meruapakan amal ibadah yang belum banyak 

dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut 

beruapa harta benda yang dicintai. Seperti tanah, bangunan, atau 

benda lainnya. Jika seseorang muslim mengetahui seberapa besar 

pahala yang diraihya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum 

muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun 

hanya sekedar satu meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia 

akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan 
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terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal 

dunia. Artinya, pemeberi wakaf akan tetap menerima pahala selama 

wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain.
37

 

e. Macam-macam wakaf 

Bila ditinjau dari segi tujuan kepada siapa wakaf diberikan, 

maka ada dua macam wakaf, yaitu:
38

 

1) Wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu 

seorang atau lebih, baik kepada keluarga waqif  atau bukan. 

Wakaf seperti ini disebut juga wakaf zurri. 

2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan demi 

kepentingan agama atau kemaslahan umum. 

f. Pengelolaan wakaf 

Perwakafan di Indonesia diatur menurut undang-undang dan 

peraturan-peraturan sebagai berikut:
39

 

1) UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf  tanggal 27 Oktober 

2004. 

2)  Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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4)  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. 

5) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

6) Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah 

Wakaf. 

7)  Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan 

Penyertifikatan Tanah Wakaf. 

8) SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum 

Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank 

dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana 

yang berasal dari zakat, infaq, śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana 

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam 

bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.  

9) SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan 

Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah (pasal 28 berbunyi: BPRS 

dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana 

yang berasal dari zakat, infaq, śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana 

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam 

bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.  
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Untuk selanjutnya di tingkat masyarakat yang menangani 

langsung perwakafan diserahkan kepada Kementerian Agama dan 

Kementerian Dalam Negeri. Di tingkat paling bawah, urusan wakaf 

dilayani oleh Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini Kepala KUA 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

Tata cara perwakafan tanah milik, sebagai berikut:
40

 

1) Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak 

miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

2) Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu harus 

menyerahkan surat-surat (sertifikat, surat keterangan, dan lain-

lain) kepada PPAIW. 

3) PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi 

untuk pelepasan hak atas tanah. 

4) Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan 

dengan jelas, tegas, dan dalam bentuk tertulis. Apabila tidak dapat 

menghadap PPAIW dapat membuat ikrar secara tertulis dengan 

persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

5) PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam 

daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya 

dengan baik. 
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5. Pengaruh Metode Pembelajaran Scramble Terhadap Hasil Belajar 

PAI 

Hasil belajar menurut Jenkins dan Urwin dikutip oleh Euis dan 

Doni adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin 

dikerjakan peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya.
41

 

Menurut Robert B. Taylor dikutip oleh Miftahul Huda 

menyatakan bahwa, scramble merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. 

Metode ini mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak kanan dan 

otak kiri.
42

 

Menurut Haling sebagaimana dikutip oleh Rukmia bahwa 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:
43

 

a. Faktor yang berasal dari dalam diri (internal), yaitu : 

1) Faktor jasmani, baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. 

2) Faktor psikologis, yang terdiri atas kecerdasan, bakat, sikap, 

kebiasaan, minat, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

3) Faktor kematangan fisik dan psikis. 

b. Faktor sosial yang berasal dari luar (internal), yaitu : 

1) Lingkungan keluarga. 

2) Lingkungan sekolah. 
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3) Lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh 

model kooperatif metode scramble terhadap hasil belajar PAI, menurut 

Nurul Syafika pada skripsi “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran 

Scramble Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam Kelas VII Di SMP Negeri 5 Maiwa Kab. 

Enrekang”, bahwa hasil belajar siswa kelas  VII pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan penerapan metode pembelajaran scramble dibandingkan sebelum 

penerapan metode pembelajaran scramble.
44

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
45  

Metode mengajar guru menjadi salah satu faktor eksternal. Guru perlu 

memilih metode pembelajaran yang memasukkan unsur permainan di 

dalamnya. Pembelajaran yang menyenangkan diduga dapat mempengaruhi 

hasil  belajar siswa. Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas 

maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Dari gambaran di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai 

berikut:  

1. Jika metode scramble diterapkan, maka hasil belajar siswa akan 

meningkat dibandingkan dengan tidak menggunakan scramble.  

2. Jika metode scramble diterapkan, maka hasil belajar siswa tidak 

meningkat dibandingkan dengan tidak menggunakan scramble.  

D. Pengajuan Hipotesis 

Menurut James E. Greighton sebagaimana dikutip oleh Nanang 

Martono, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang 

memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan secara umum hipotesis 

didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus 

diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka.
46

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  
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Metode Scramble 

 Aktif  

 Disiplin 

 efektif  
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1. Hipotesis Nihil (H0) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

kooperatif metode scramble terhadap hasil belajar siswa. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif 

metode scramble terhadap   hasil belajar siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif 

dengan menggunakan jenis penelitian quasi experimental design. Bentuk 

jenis eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental 

design, yang sulit dilaksanakan. Jenis penelitian ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
47

 Dengan desain 

penelitian nonequivalent control group design, desain ini dalam pemilihan 

kelas tidak dilakukan secara random.
48

 Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya sebab akibat dari 

suatu permasalahan yang diselidiki. Hal ini merujuk pada pendapat bahwa 

penelitian eksperimen adalah mencari sebab dan akibat antara dua faktor 

oleh peneliti dengan cara mengeliminasi, mengurangi, dan menyisihkan 

faktor-faktor yang tidak diperlukan.
49

 

Jadi, sesuai desain penelitian yang merujuk pada teori di atas 

terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang akan 

diberi perlakuan menggunakan metode scramble. Sedangkan kelas kontrol 

yang tidak diberi perlakuan menggunakan metode scramble atau 
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pembelajaran seperti biasanya. Berikut ini rancangan penelitian dalam 

penerapan metode scramble : 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Penerapan Metode Scramble 
Kelas Pretest (T1) Treatment Postest (T2) 

Eksperimen (1) A1T1 Metode Scramble (A) A1T2 

Kontrol (2) B2T1 - B2T2 

Keterangan :  

A1T1 : Nilai pretest kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan 

menggunakan metode scramble. 

A1T2 : Nilai posttest kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

menggunakan metode scramble. 

B2T1 : Nilai pretest kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan 

menggunakan metode scramble. 

B2T2 : Nilai posttest kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan 

menggunakan metode scramble. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek 

benda-benda dan yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 
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karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu
50

 jadi dapat 

dikatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
51

  

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X di SMKN 1 Jenangan Ponorogo yang keseluruhannya 

berjumlah 714 siswa. Berikut ini data jumlah populasi siswa kelas X di 

SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

Tabel 3.2 Data Jumlah Populasi Siswa Kelas X 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. X BKP.A 34 

2. X BKP. B 34 

3. X DPIB. A 36 

4. X DPIB. B 36 

5. X DPIB. C 36 

6. X LAS. A 36 

7. X LAS. B 36 

8. X TPM. A 36 

9. X TPM. B 36 

10. X TPM. C 36 

11. X TPM. D 36 

12. X OI. A 36 

13. X OI. B 36 

14. X TSM. A 36 

15. X TSM. B 36 

16. X RPL. A 36 

17. X RPL. B 36 

18. X RPL. C 35 

19. X EI. A 36 

20. X EI. B 35 

Total 714 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunaan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel 

itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
52

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan nonprobality sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Pada penelitian ini menggunakan nonprobality 

sampling teknik puposive sampling. Teknik ini digunakan apabila 

peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam menetapkan sampel 

sesuai dengan tujuan penelitiannya.
53

  

Penentuan sampel penelitian memperhatikan ciri-ciri relatif yang 

dimiliki. Adapun ciri-ciri tersebut yaitu siswa mendapatkan materi 

berdasarkan kurikulum yang sama dan memperoleh jumlah jam 

pelajaran PAIBP yang sama. 

Berdasarkan atas pertimbangan dan saran dari guru mata 

pelajaran PAIBP, ditetapkan kelas X EI.A sebagai kelas eksperimen 

yang menggunakan metode scramble dan X TPM. B sebagai kelas 

kontrol tanpa menggunakan metode scramble. Jumlah sampel penelitian 
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ini adalah 72 siswa dengan rata-rata siswa setiap kelas berjumlah 36 

siswa. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
54

 Pada penelitian ini 

dalam pengumpulan data dengan tes (pre-test dan post-test) berupa pilihan 

ganda. 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Soal Tes* 
Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Soal Aspek 

Kognitif 

No. 

Item 

Bentuk 

Soal 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

3.9.1 Menjelaskan 

pengertian wakaf 

C1 1, 2, 4 Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

3.9.2 Menunjukkan 

hukum dan dalil 

tentang wakaf 

C1 6, 7, 8, 

18, 33 

Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

3.9.3 Menjelaskan 

pentingnya wakaf 

 

 

 

 

C2 19, 23, 

34, 39 

Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

3.9.4 Mengklasifikasi 

ketentuan harta 

wakaf 

C3 5, 9, 13, 

16, 22, 

28, 31 

Pilihan 

Ganda 
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Lanjutan Tabel 3.3 Kisi-kisi Soal Tes* 
Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Aspek 

Kognitif 

No. Item Bentuk 

Soal 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

 

3.9.5 Menganalisis 

syarat, rukun, dan 

macam-macam 

wakaf 

C3 10, 11, 

12, 17, 

24, 25, 

26, 27, 

29, 30 

Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

 

3.9.6 Menghubungkan 

contoh wakaf 

dengan kehidupan 

sehari-hari 

C4 35, 36, 

37 
Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

 

3.9.7 Menyimpulkan 

hikmah dan 

manfaat wakaf 

C5 3, 20, 32, 

38 
Pilihan 

Ganda 

3.9 Menganalisis 

hikmah ibadah 

wakaf bagi 

individu dan 

masyarakat 

Mengelola 

wakaf 

dengan 

penuh 

amanah 

3.9.8 Menyimpulkan 

ketentuan 

pengelolaan wakaf 

C6 14, 15, 

21, 40 
Pilihan 

Ganda 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan.
55

 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini 
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tergantung dari petunjuk yang diberikan.
56

 Tes yang diberikan yaitu pre-

test dan post-test pada kedua kelas. Pre-test dilakukan pada awal 

pertemuan. Kemudian post-test digunakan untuk mengetahui skor nilai 

pelajaran PAIBP siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode 

Scramble (kelas eksperimen) dan dengan tidak menggunakan metode 

scramble (kelas kontrol). Hasil yang didapat berupa nilai pada post-test 

akan digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada 

materi mengelola wakaf dengan penuh amanah. Post-test dilaksanakan 

setelah semua proses pembelajaran selesai, soal tes akhir dibuat dalam 

bentuk pilihan ganda.  

Sub materi pokok pembahasan materi mengelola wakaf dengan 

penuh amanah, yaitu:
57

 

a. Memahami makna wakaf. 

b. Memahami hukum, rukun, dan syarat wakaf. 

c. Memahami ketentuan dan tata cara pengelolaan wakaf. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
58

 

Dapat dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 
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67. 
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 Tim MGMP PAI Kabupaten Ponorogo, Lembar Kerja Siswa (LKS): “Materi 
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dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
59

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan pembelajaran 

dengan dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun 

penjabarannya sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan  

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bersama 

dengan guru mata pelajaran PAIBP.  

b. Membuat soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa.  

c. Menyusun materi pembelajaran menggunakan metode scramble 

yang akan diberikan kepada siswa pada saat belajar.  

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Mengambil nilai pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 

sebagai acuan dalam pembagian kelompok.  

b. Prosedur pelaksanaan pembelajaran yaitu pembelajaran mengunakan 

metode scramble dan tanpa menggunakan metode scramble pada 

pokok bahasan mengelola wakaf dengan penuh amanah. 

c. Mengambil nilai posttest untuk mengetahui kemampuan dan hasil 

akhir siswa.  

E. Teknik Analisis Data 

                                                           
59
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Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
60

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Uji Persyaratan Instrumen Data 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana akurasi suatu tes atau sekala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya.
61

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen
62

. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa 

yang hendak diukur. Validitas tes yang digunakan adalah validitas 

empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika 

hasilnya sesuai dengan pengalaman.
63

 Proses input dan pengolahan 

data dengan program SPSS Versi 16.0 menggunakan correlate. 
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Tabel 3.4 Kriteria Uji Validitas
64

 
No. Kolerasi Keterangan 

1. 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

2. 0,600 – 0,800 Tinggi 

3. 0,400 – 0,600 Cukup 

4. 0,200 – 0,400 Rendah 

5. 0,00 – 0,200 Sangat Rendah 

 

Hasil penelitian menunjukkan apabila rhitung > rtabel, maka soal 

tes dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas soal tes dari 30 

sampel siswa (rtabel= 0,361) diketahui soal yang valid dari 40 soal tes 

terdapat pada nomor item 4, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 

30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40. Jadi, soal tes yang valid adalah 20 soal. 

Berikut ini hasil uji validitas soal tes jika dilihat dari kriteria uji 

validitas: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Soal Tes 
No. rhitung Kriteria Validitas 

1. 0,487 Cukup 

2. 0,414 Cukup 

3. 0,561 Cukup 

4. 0,489 Cukup 

5. 0,507 Cukup 

6. 0,586 Cukup 

7. 0,577 Cukup 

8. 0,381 Rendah 

9. 0,455 Cukup 

10. 0,487 Cukup 

11. 0,414 Cukup 

12. 0,739 Tinggi 

13. 0,494 Cukup 

14. 0,596 Cukup 

15. 0,620 Tinggi 

16. 0,678 Tinggi 

17. 0,715 Tinggi 

18. 0,562 Cukup 

19. 0,671 Tinggi 

20. 0,567 Cukup 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, soal dengan validitas 

tinggi sebanyak 4 soal, soal dengan validitas cukup sebanyak 15 soal, 

dan soal dengan validitas rendah 1 soal. 

b. Uji Reabilitas 

Reabilitas merupakan penerjemahan dari kata reability.
65

 

Reliabilitas adalah ketetapan hasil tes apabila diteskan kepada subjek 

yang sama dalam waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliabel 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap terhadap subjek 

yang sama.
66

 Proses input dan pengolahan data dengan program 

SPSS Versi 16.0 menggunakan reability analysis. Untuk 

mengklasifikasikan tingkat reliabilitas digunakan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Kriteria Uji Reabilitas
67

 
No. Interval Koefisien Keterangan 

1. 0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

2. 0,60 – 0,799 Kuat  

3. 0,40 – 0,599 Sedang 

4. 0,20 – 0,399 Rendah 

5. 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS Versi 

16.00 diketahui cronbach’s alpha sebesar 0,790. Jadi, berdasarkan 

kriteria uji reabilitas dapat disimpulkan bahwa soal tes memiliki 

tingkat realibel kuat atau tinggi. 

c. Tingkat Kesukaran 
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Suatu soal yang baik adalah jika soal itu tidak terlalu mudah 

atau terlalu sukar. Taraf kesukaran soal yang baik jika memiliki taraf 

kesukaran sedang.
68

 Proses input dan pengolahan data menggunakan 

program ITEMAN Versi 3.00. Untuk mengklasifikasikan tingkat 

taraf kesukaran soal, digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Kesukaran
69

 
No. Tingkat Kesukaran Kualitas Tes 

1. 0,90 ke atas Sangat Mudah 

2. 0,71 – 0,89 Mudah 

3. 0,31 – 0,70 Sedang 

4. 0,21 – 0,30 Sukar  

5. 0,20 ke bawah Sukar Sekali 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Tes 

No. Indeks Kesukaran (P) Kualitas Tes 

1. 0,467 Sedang 

2. 0,600 Sedang 

3. 0,133 Sukar Sekali 

4. 0,567 Sedang 

5. 0,800 Mudah 

6. 0,800 Mudah 

7. 0,633 Sedang 

8. 0,400 Sedang 

9. 0,500 Sedang 

10. 0,333 Sedang 

11. 0,600 Sedang 

12. 0,267 Sukar 

13. 0,333 Sedang 

14. 0,600 Sedang 

15. 0,200 Sukar Sekali 

16. 0,233 Sukar 

17. 0,300 Sukar 

18. 0,400 Sedang 

19. 0,333 Sedang 

20. 0,533 Sedang 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, soal dengan kategori 

sukar sekali sebanyak 2 soal, soal dengan kategori sukar sebanyak 3 

soal, soal dengan kategori sedang sebanyak 13 soal, dan soal dengan 

kategori mudah sebanyak 2 soal. 

d. Daya Beda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah). Butir-

butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang memiliki indeks 

diskriminasi 0,40 sampai 0,70.
70

  

Proses input dan pengolahan data menggunakan program 

ITEMAN Versi 3.00. Untuk mengklasifikasikan tingkat daya 

pembeda digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Kriteria Daya Beda
71

 
No. Daya Beda Kualitas Tes 

1. 0,40 atau lebih Sangat baik 

2. 0,30 – 0,39 Baik  

3. 0,20 – 0,29 Cukup  

4. 0,19 ke bawah Buruk   
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Tabel 3.10 Hasil Uji Daya Beda Soal Tes 

No. Indeks Daya beda (D) Kualitas Tes 

1. 0,643 Sangat Baik 

2. 0,523 Sangat Baik 

3. 0,517 Sangat Baik 

4. 0,570 Sangat Baik 

5. 0,635 Sangat Baik 

6. 0,606 Sangat Baik 

7. 0,667 Sangat Baik 

8. 0,446 Sangat Baik 

9. 0,566 Sangat Baik 

10. 0,501 Sangat Baik 

11. 0,593 Sangat Baik 

12. 0,795 Sangat Baik 

13. 0,574 Sangat Baik 

14. 0,745 Sangat Baik 

15. 0,638 Sangat Baik 

16. 0,731 Sangat Baik 

17. 0,747 Sangat Baik 

18. 0,714 Sangat Baik 

19. 0,683 Sangat Baik 

20. 0,710 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel hasil uji daya beda soal tes di atas diketahui 

bahwa daya beda soal tes dari 20 soal adalah memiliki tingkat daya 

beda dengan kategori sangat baik. 

2. Uji Persyaratan Analisis Data  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Dengan demikian, uji normalitas mengasumsikan bahwa, data 

tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
72

 

Perhitungan mengenai normalitas dalam penelitian menggunakan 
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program seri program statistik (SPSS Versi 16.0 dengan 

menggunakan kolmogorov-smirnov). Dalam hal ini berlaku 

ketentuan apabila nilai signifikansi (sig.) < 0,05 berarti data tidak 

berdistribusi normal, apabila nilai signifikansi (sig.) > 0,05 berarti 

data berdistribusi normal.
73 

Kelompok yang akan diuji normalisasinya berjumlah dua 

kelompok, yang masing-masing terdiri dari:  

1) Kelompok siswa yang diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan metode scramble (kelompok eksperimen). 

2)  Kelompok siswa yang diberi perlakuan pembelajaran tanpa 

menggunakan. metode scramble (kelompok kontrol). 

b. Uji Homegenitas 

Uji homogenitas ini juga diperlukan sebelum kita 

membandingkan beberapa kelompok data.
74

 Uji homogenitas 

merupakan uji perbedaan varians anatara dua kelompok data atau 

lebih. Dengan demikian, uji homogenitas ini mengasumsikan bahwa, 

data tiap variabel mempunyai varians homogen dengan data pada 

variabel lain.
75

 

Perhitungan mengenai homogenitas dalam penelitian 

menggunakan program seri program statistik (SPSS 16.0 dengan 

menggunakan one way anova).  Dalam hal ini berlaku ketentuan 

apabila nilai signifikansi (sig.) < 0,05 berarti data berasal dari 
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populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama (tidak 

homogen), apabila nilai signifikansi (sig.) > 0,05 berarti data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama (homogen).
76

 

c. Uji Hipotesis 

Pada tahap ini, analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mencari penigkatan hasil belajar PAIBP siswa dengan diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif scramble. Proses input dan 

pengolahan data dengan  program SPSS Versi 16.0 menggunakan 

independent sample test. Uji dilakukan berdasarkan hipotesis yang 

sudah ada yaitu: 

1) Hipotesis Nihil (H0) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

kooperatif metode scramble terhadap hasil belajar siswa. 

2) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

kooperatif metode scramble terhadap   hasil belajar siswa. 

Syarat hipotesis diterima atau ditolak bisa dilihat dari output 

data yang sudah diolah menggunakan program SPSS Versi 16.0. 

Adapun kriterianya sebagai berikut:
77

 

1) Apabila nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak Ha diterima. 

2) Apabila nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Identitas SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

a. Nama Sekolah  :  SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

b. NSS   :  401051119001  

c. NPSM   :  20510101 

d. SK Pendirian  : No. SK: 036/0/1997 

e. Alamat   : Jln. Niken Gandini No.98 

f. Desa/ kecamatan  : Setono/ Jenangan 

g. Kab/ Kota   : Kab. Ponorogo 

h. Telepon   : (0352) 481236, 488737 

i. Fax   : (0352) 481236 

j. Website   : www.smkn1jenpo.sch.id 

k. Sertifikasi ISO  : 9001:2000:9001:2008 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

a. Visi SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Yang 

Unggul, Berdaya Saing Yang Tinggi dalam Persaingan Global dan 

Berbudaya Lingkungan. 

b. Misi SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

1) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai 

jenjang kompetensi. 

 

54 
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2) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam 

kedisiplinan, kejujuran, kreatifitas, kemandirian dan berjiwa 

entrepreneur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mampu 

bersaing dalam era global. 

3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan 

dan pelatihan secara berkelanjutan. 

4) Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya daya dukung alam 

melalui tindakan pelestarian, pencegahan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar dan 

bekerja yang nyaman dan produktif. 

c. Tujuan SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

1) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

2) Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

4) Mengembangkan kurikulum berkarakter, berbudaya lingkungan 

secara terintegrasi dan sinkronisasi (penyelarasan) dengan DU/DI. 

5) Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mewujudkan 

Green, Clean, and High School. 

6) Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang kompeten. 
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7) Melaksanankan penerapan Teaching Industri/ Teaching Factory 

dalam pengembangan produk melalui kegiatan praktik dan 

berbudaya lingkungan. 

8) Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan praktis dan 

melaksanakan tata kelola BLUD. 

9) Meningkatkankerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan pendidikan, peningkatan kualitas lulusan dan 

keterserapan jurusan. 

10)  Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

11)  Mengimplementasikan  sistem manajemen mutu berbasis ISO 

9001: 2015. 

3. Sejarah SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, berdiri pada tahun 1964 hasil 

prakarsa pemerintah daerah dan industri usaha/ dunia industri di 

Ponorogo yang awalnya pada saat itu disebut STM (Sekolah Teknologi 

Menengah) persiapan negeri Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi 

STM Negeri ponorogo berdasarkan SK materi Pendidikan dan 

Kebudayaan No.148/ Dipert/BI/66 tanggal 1 Februari 1966. Perubahan 

STM Negeri Ponorogo menjadi SMK 1 Jenangan berdasarkan SK 

Mendikbud No. 036/0/1997 tanggal 7 Maret 1997. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebuah sekolah 

menengah kejuruan yang fokus pada bidang keteknikan. Sekolah ini 
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merupakan sekolah teknik tertua di Ponorogo. Terdapat 7 Program 

keahlian yang diselenggarakan oleh sekolah ini. Siswa dibagi menjadi 14 

rombongan belajar dalam 3 tingkatan kelas. Sistem pembelajarannya 

sendiri menganut sistem Blok. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai SMK Kelompok 

Teknologi Industri merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional 

dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengemban 

misi untuk mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia 

tingkat menengah. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebuah sekolah 

menengah yang fokus pada bidang keteknikan. Sekolah ini merupakan 

sekolah teknik tertua di Ponorogo dan terdapat delapan program keahlian 

yang diselenggarakan di sekolah ini. Seperti teknik konstruksi kayu, 

teknik gambar bangunan, teknik permesinan, teknik pengelasan, teknik 

sepeda motor, teknik elektronik industri, teknik otomasi industri, dan 

rekayasa perangkat lunak.  

Dalam perjalanannya SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

dipercaya oleh Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas baik secara 

langsung maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya ; School Mapping dan 

Monev, WAN Kota, TV Edukasi, MR-IT, ICT Center, Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ) atau program Virtual Campus. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
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4. Jumlah  Siswa Kelas X SMKN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

SMK 1 Jenangan Ponorogo pada kelas X terdapat delapan 

program keahlian yang diselenggarakan di sekolah ini. Berikut adalah 

data siswa SMK 1 Jenangan Ponorogo. 

Tabel 4.1 Data Siswa Kelas X SMKN 1 Jenangan Ponorogo 
No. Progam Keahlian Jumlah Siswa 

1. Teknik Kontruksi Kayu 68 

2. Teknik Gambar Bangunan 108 

3. Teknik Permesinan 144 

4. Teknik Pengelasan 72 

5. Teknik Sepeda Motor 72 

6. Teknik Elektronika Industri 71 

7. Teknik Otomasi Industri 72 

8. Rekayasa Perangkat Lunak 107 

Total Jumlah Siswa 714 

 

B. Deskripsi Data 

Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan hasil belajar siswa 

menggunakan metode scramble pada mata pelajaran PAIBP. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Proses pembelajaran kelas 

eksperimen (metode scramble) pada kelas X EI. A dengan 36 siswa, 

dilaksanakan dua kali tatap muka atau 6 jam pelajaran x 45 menit, sedangkan 

untuk kelas kontrol kelas X TPM. B dengan 36 siswa diajar seperti biasanya 

oleh guru mata pelajaran PAI setiap hari rabu jam ke 5, 6, dan 7.  Jadwal 

pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
Hari, Tanggal Kelas Ekperimen Jam ke- 

Jum’at 8, Februari 2019 Pre-test 4 

Jum’at, 8 Februari 2019 Perlakuan 1 5, 6 

Jum’at, 22 Februari 2019 Perlakuan 2 4, 5 

Jum’at, 22 Februari 2019 Post-test 6 

 

Penelitian ini mengangkat variabel penelitian yaitu variabel bebas 

pembelajaran PAIBP dengan menggunakan metode scramble serta variabel 

terikat yaitu hasil belajar. Tes hasil belajar siswa berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 soal. 

Data diperoleh dari hasil belajar pre-test (tes awal) dan  post-test (test 

akhir) yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pre-test 

merupakan tes kemampuan yang diberikan kepada siswa sebelum mendapat 

perlakuan, sedangkan post-test merupakan tes kemampuan yang diberikan 

kepada siswa setelah mendapat perlakuan. Kedua tes ini berfungsi untuk 

mengukur keefektifan metode pembelajaran. Tes pre-test dan post-test 

dilakukan secara close book pada materi bab wakaf. Berikut ini data hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

a. Data Hasil Belajar PAIBP pada Kondisi Awal 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar PAIBP 

 Kelas Eksperimen pada Kondisi Awal 
Kelas Interval Frekuensi  Frekuensi Relatif Frekuensi Kumulatif 

10 – 20 1 2,78% 1 

21 – 31 11 30,56% 12 

32 – 42 6 16,67% 18 

43 – 53 7 19,44% 25 

54– 64 4 11,11% 29 

65 – 75 7 19,44% 36 

Jumlah  36 100%  

Rata-rata Nilai 43,89 

Standar Deviasi 17,03 
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Untuk memperjelas deskripsi data, diagram batang distribusi 

frekuensi hasil belajar PAIBP  kelas eksperimen pada kondisi awal sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.1 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  Kelas 

Eksperimen pada Kondisi Awal 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen pada kondisi awal, siswa yang memiliki nilai rentang 

10–20 berjumlah 1 anak atau sebanyak 2,78%, siswa yang memiliki nilai 

rentang 21– 31 berjumlah 11 anak atau sebanyak 30,56%, siswa yang 

memiliki nilai rentang 32–42 berjumlah 6 anak atau sebanyak 16,67%, 

siswa yang memiliki nilai rentang 43–53 berjumlah 7 anak atau sebanyak 

19,44%, siswa yang memiliki nilai rentang 54–64 berjumlah  4 anak atau 

sebanyak  11,11%, siswa yang memiliki nilai rentang 65–75 berjumlah 7 

anak atau sebanyak 19,44%.  Skala nilai hasil belajar PAIBP kelas 

eksperimen pada kondisi awal sebelum mendapat perlakuan dengan nilai 
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terendah 10 dan nilai tertinggi 70 dari 36 siswa. Rata-rata nilai pada materi 

bab wakaf sebesar 43,89 dengan standar deviasi 17,03 dari 36 siswa. 

Tabel 4.4 Data Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  

Kelas kontrol pada Kondisi Awal 
Kelas Interval Frekuensi  Frekuensi Relatif Frekuensi Kumulatif 

10 – 20 3 8,33% 3 

21 – 31 13 36,11% 16 

32 – 42 5 13,89% 21 

43 – 53 9 25% 30 

54 – 64 4 11,11% 34 

65– 75 2 5,56% 36 

Jumlah  36 100%  

Rata-rata Nilai 38,89 

Standar Deviasi 15,54 

 

Untuk memperjelas deskripsi data, diagram batang distribusi 

frekuensi hasil belajar PAIBP  kelas kontrol pada kondisi awal sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 4.2 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  Kelas 

Kontrol pada Kondisi Awal 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa hasil belajar 

kelas kontrol pada kondisi awal, siswa yang memiliki nilai rentang 10–20 
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berjumlah 1 anak atau sebanyak 8,33%, siswa yang memiliki nilai rentang 

21–31 berjumlah 13 anak atau sebanyak 36,11%, siswa yang memiliki 

nilai rentang 32–42 berjumlah 5 anak atau sebanyak 13,89% , siswa yang 

memiliki nilai rentang 43–53 berjumlah 9 anak atau sebanyak 25%, siswa 

yang memiliki nilai rentang 54–64 berjumlah  4 anak atau sebanyak  

11,11%, siswa yang memiliki nilai rentang 65–75 berjumlah 2 anak atau 

sebanyak 5,56%. Skala nilai hasil belajar PAIBP kelas kontrol pada 

kondisi awal dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 75 dari 36 siswa. 

Rata-rata nilai pada materi bab wakaf sebesar 38,89 dengan standar deviasi 

15,54 dari 36 siswa. 

b. Data Hasil Belajar PAIBP pada Kondisi Akhir 

Tabel 4.5 Data Frekuensi Hasil Belajar PAIBP 

Kelas Eksperimen pada Kondisi Akhir 

Kelas Interval Frekuensi  Frekuensi Relatif Frekuensi Kumulatif 

45 – 51 1 2,78% 1 

52 – 58 3 8,33% 4 

59 – 65 2 5,56% 6 

66 – 72 15 41,67% 21 

73 – 79 7 19,44% 28 

80 – 86  8 22,22% 36 

Jumlah  36 100%  

Rata-rata Nilai 70,97 

Standar Deviasi 9,62 

 

Untuk memperjelas deskripsi data, diagram batang distribusi 

frekuensi hasil belajar PAIBP  kelas eksperimen pada kondisi akhir 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  Kelas 

Eksperimen pada Kondisi Akhir 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen pada kondisi akhir, siswa yang memiliki nilai rentang 45-51 

berjumlah 1 anak atau sebanyak 2,78%, siswa yang memiliki nilai rentang 

52–58 berjumlah 3 anak atau sebanyak  8,33%, siswa yang memiliki nilai 

rentang 59–65 berjumlah 2 anak atau sebanyak 5,56% , siswa yang memiliki 

nilai rentang 66–72 berjumlah 15 anak atau sebanyak 41,67%, siswa yang 

memiliki nilai rentang 73–79 berjumlah  7 anak atau sebanyak 19,44% , siswa 

yang memiliki nilai rentang 80–86 berjumlah 8 anak atau sebanyak  22,22%.  

Skala nilai hasil belajar PAIBP kelas eksperimen pada kondisi akhir sesudah 

mendapat perlakuan dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 85 dari 36 

siswa. Rata-rata nilai pada materi bab wakaf sebesar 70,97 dengan standar 

deviasi 9,62 dari 36 siswa. 
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Tabel 4.6 Data Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  

Kelas Kontrol pada Kondisi Akhir 

Kelas Interval Frekuensi  Frekuensi Relatif Frekuensi Kumulatif 

45 – 51  5 13,89% 5 

52 – 58 2 5,56% 7 

59 – 65 7 19,44% 14 

66 – 72 14 38,89% 28 

73 – 79 4 11,11% 32 

80 – 86 4 11,11% 36 

Jumlah 36 100%  

Rata-rata Nilai 65,13 

Standar Deviasi 10,24 
 

Untuk memperjelas deskripsi data, diagram batang distribusi 

frekuensi hasil belajar PAIBP  kelas kontrol pada kondisi akhir sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 4.4 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Belajar PAIBP  Kelas 

Kontrol pada Kondisi Akhir 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa hasil belajar 

kelas kontrol pada kondisi akhir, siswa yang memiliki nilai rentang 45-51 

berjumlah 5 anak atau sebanyak 13,89%, siswa yang memiliki nilai 
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rentang 52–58 berjumlah 2 anak atau sebanyak  5,56%, siswa yang 

memiliki nilai rentang 59–65 berjumlah 7 anak atau sebanyak 19,44%, 

siswa yang memiliki nilai rentang 66–72 berjumlah 14 anak atau sebanyak 

38,89%, siswa yang memiliki nilai rentang 73–79 berjumlah  4 anak atau 

sebanyak 11,11%, siswa yang memiliki nilai rentang 80–86 berjumlah 4 

anak atau sebanyak  11,11%.  Skala nilai hasil belajar PAIBP kelas kontrol 

pada kondisi akhir dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 85 dari 36 

siswa. Rata-rata nilai pada materi bab wakaf sebesar 65,13 dengan standar 

deviasi 10,24 dari 36 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil belajar kelas eksperimen 

dengan rata-rata nilai pada kondisi awal (sebelum mendapat perlakuan) 43,89 

dan rata-rata nilai pada kondisi akhir (setelah mendapat perlakuan) 70,97, 

mengalami peningkatan nilai sebesar 27,08. Sedangkan untuk kelas kontrol 

dengan rata-rata nilai pada kondisi awal 38,89 dan rata-rata nilai pada kondisi 

akhir 65,13 mengalami peningkatan nilai sebesar 26,24..  Jadi, penggunaan 

metode scramble memiliki pengaruh dalam peningkatan hasil belajar siswa 

sebesar 5,82 dari rata-rata nilai siswa pada kondisi akhir dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa dengan tidak menggunakan metode scramble. 

Perbandingan skor rata-rata hasil belajar PAIBP siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram sebagaimana 

yang terdapat pada gambar 4.5 diberikut ini. 
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Gambar 4.5 Diagram Batang Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar PAIBP  

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Keterangan: 

KE : Kelas Eksperimen 

KK : Kelas Kontrol 

 

C. Analisis Data 

Analisis yang dilakukan sebelum melakukan analisis data atau 

pengujian hipotesis adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Pengujian 

hipotesis menggunakan “Uji t”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Ada tidaknya pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif 

metode scramble terhadap   hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) Di SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo. Hasil analisis disajikan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dalam perhitungan menggunakan program SPSS 

43.89 

70.97 

38.89 

65.15 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rata-rata Kondisi
Awal KE

Rata-rata Kondisi
Akhir KE

Rata-rata Kondisi
Awal KK

Rata-rata Kondisi
Akhir KK

Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar PAIBP Siswa 



67 
 

 

Versi 16.00. Untuk mengetahui normal tidaknya adalah jika sig > 0,05 

maka data berdistribusi normal, sedangkan jika sig < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Ringkasan Uji Normalitas 
No. Kelas sig Kesimpulan 

1. Pre-test kelas eksperimen 0,058 Normal 

2. Post-test kelas eksperimen 0,157 Normal 

3. Pre-test kelas kontrol 0,108 Normal 

4. Post-test kelas kontrol 0,200 Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa data pre-test dan post-test 

hasil belajar baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai 

sig > 0,05, maka dapat disimpulkan kelompok data tersebut berdistribusi 

normal. 

2. Uji Homogenitas 

Setelah diketahui tingkat kenormalan data, maka selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesamaan varians antara dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. untuk menerima dan menolak 

hipotesis dengan membandingkan harga sig pada levene's statistic dengan 

0,05 (sig > 0,05). Hasil homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Ringkasan Uji Homogenitas 
Jenis Tes sig Keterangan 

Pre-test 0,355 Homogen 

Post-test 0,773 Homogen 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari hasil data perhitungan signifikan 

data pre-test ataupun post-test lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05) maka 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memiliki varians homogen. 
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3. Uji t 

Pada pengujian hipotesis ini menggunakan analisis independent 

sample t-test. Kesimpulan penelitian ini dinyatakan signifikan apabila 

thitung > ttabel pada taraf signifikan 5% dan nilai pvalue < 0,05. Adapun 

ringkasan uji t ditujukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji t 
thitung ttabel pvalue 

2,490 1,994 0,015 

 

Dari tabel di atas diketahui thitung sebesar 2,490 dengan signifikansi 

0,015. Didapatkan ttabel dari db 70 pada taraf signifikansi 5% adalah 1,994. 

Jadi, nilai thitung > ttabel (2,490 > 1,994) dan nilai signifikansinya kurang 

dari 0,05 (pvalue= 0,015 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya 

pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif metode 

scramble terhadap   hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) Di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

4. Uji Effect Size 

Effect size adalah ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel 

pada variabel lain, besarnya perbedaan maupun hubungan, yang bebas 

dari pengaruh besarnya sampel. Menghitung effect size uji t menggunakan 

cohen’s d sebagai berikut:
78

 

                                                           
78

 Rezi Ariawan, ”Penerapan Pendekatan Visual Thinking disertai  Quick On The Draw 

untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa 
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𝑑 =  
x

1
−  x

2

𝑠𝑔𝑎𝑏
 

 

Dengan; 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(𝑛1   − 1)𝑠𝑑1

2 + (𝑛2   − 2)𝑠𝑑2
2

(𝑛1 + 𝑛2) − 2
 

Keterangan: 

x
1
 : Rata-rata kelompok eksperimen 

x
2
 : Rata-rata kelompok kontrol  

n1 : Jumlah sampel kelompok eksperimen 

n2 : Jumlah sampel kelompok kontrol 

sd1 : Standar deviasi kelompok eksperimen 

sd2 : Standar deviasi kelompok kontrol 

Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi menurut Cohen, yaitu:
79

 

Tabel 4.10 Klasifikasi Effect Size 
Besar d Interpretasi  

0,8 ≤ d ≤ 2,0 Tinggi 

0,5 ≤ d < 0,8 Sedang 

0,2 ≤ d < 0,5 Rendah 
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Tabel 4.11 Interpetasi nilai effect size
80

 
Effect 

size 

Percentage of 

control group  

who would be 

below average 

person in 

experimental 

group 

Rank of 

person in a 

control group 

of 25 who 

would be 

equivalent to 

the average 

person in 

expeimental 

group 

Probability 

that you 

could guess 

which group 

a person was 

in from 

knowledge of 

their “score” 

Equivalent 

correlation, r 

(= Different 

in percentage 

‘successful’ 

in each of the 

two groups, 

BESD) 

Probability 

person from 

experimental 

group will be 

higher than 

person from 

control, if both 

chosen at 

random (= 

CLES) 

0,0 50% 13
th
 0,50 0,00 0,50 

0,1 54% 12
th
 0,52 0,05 0,53 

0,2 58% 11
th
 0,54 0,10 0,56 

0,3 62% 10
th
 0,56 0,15 0,58 

0,4 66% 9
th

 0,58 0,20 0,61 

0,5 69% 8
th

 0,60 0,24 0,64 

0,6 73% 7
th

 0,62 0,29 0,66 

0,7 76% 6
th

 0,64 0,33 0,69 

0,8 79% 6
th

 0,66 0,37 0,71 

0,9 82% 5
th

 0,67 0,41 0,74 

1,0 84% 4
th

 0,69 0,45 0,76 

1,2 88% 3
rd

 0,73 0,51 0,80 

1,4 92% 2
nd

 0,76 0,57 0,84 

1,6 95% 1
st
 0,79 0,62 0,87 

1,8 96% 1
st
 0,82 0,67 0,90 

2,0 98% 1
st 

(or 1
st  

out 

of 44) 

0,84 0,71 0,92 

2,5 99% 1
st
 (or 1

st  
out 

of 160) 

0,89 0,78 0,96 

3,0 99,9% 1
st 

(or 1
st  

out 

of 740) 

0,93 0,83 0,98 

 

Berikut ini hasil perhitungan effect size uji t menggunakan rumus 

cohen’s d : 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(𝑛1   − 1)𝑠𝑑1

2 + (𝑛2   − 2)𝑠𝑑2
2

(𝑛1 + 𝑛2) − 2
 

=  √
(36 − 1)(9,62)2 + (36 − 2)(10,24)2

(36 + 36) − 2
 

                                                           
80
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=  √
(35)(92,54) + (34)(104,86)

70
 

=  √97,20 

= 9,86 

𝑑 =  
x

1
−  x

2

𝑠𝑔𝑎𝑏
 

=  
70,97 − 65,15

9,86
 

= 0,59 

 

Jadi, berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui effect size (d) 

adalah 0,59 dengan klasifikasi effect size dalam kategori sedang. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penerapan metode scramble  dapat mempengaruhi 

hasil belajar PAIBP siswa sebesar 69%. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi 

Hasil penelitian ini dengan perhitungan statistik diketahui thitung 

sebesar 2,490 dengan signifikansi 0,015. Didapatkan ttabel dari db 70 pada 

taraf signifikansi 5% adalah 1,994. Jadi, nilai thitung > ttabel (2,490 > 1,994) 

dan nilai signifikansinya pvalue < 0,05 (0,015 < 0,05). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Nurul Syafika, dibuktikan dengan perhitungan data 

hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (3,925 > 1,674). Hal ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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pengaruh yang signifikan pada hasil belajar PAI peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 5 Maiwa dengan penerapan metode scramble.
81

 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian di SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil 

statistik menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap   hasil belajar siswa 

kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAIBP) 

di SMKN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diajar 

dengan menggunakan metode scramble mengalami peningkatan hasil 

belajar PAIBP dibandingkan kelompok yang diajar dengan tidak 

menggunakan metode scramble. Hasil belajar kelas eksperimen dengan 

skor rata-rata nilai pada kondisi akhir (setelah mendapat perlakuan) 70,97. 

Sedangkan untuk kelas kontrol pada kondisi akhir dengan skor rata-rata 

nilai 65,13. Berdasarkan hasil penelitian, jika diamati dari skor rata-rata 

hasil belajar PAIBP siswa pada kondisi akhir terlihat perbedaannya. 

Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen setelah mendapat 

perlakuan tergolong dalam kategori sedang atau mengalami peningkatan 

sebesar 69%. 

Kelompok yang diajar menggunakan metode scramble pada 

proses pembelajaran berlangsung, berdasarkan hasil penelitian jika 

                                                           
81

 Nurul Syafika, “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Scramble Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas VII Di SMP Negeri 5 

Maiwa Kab. Enrekang”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar 2017). 
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diamati siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan interaktif. Sejalan dengan 

pendapat Robert B. Taylor dikutip oleh Miftahul Huda menyatakan 

bahwa, scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode ini 

mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak kanan dan otak kiri.
82

 

Melalui penerapan metode scramble dapat menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peserta 

didik untuk belajar sambil bermain, belajar sambil berkreasi, dan berpikir 

kreatif dalam mempelajari sesuatu. 

 

 

                                                           
82

 Huda, Model-Model..., 303. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: adanya pengaruh 

yang signifikan model pembelajaran kooperatif metode scramble terhadap   

hasil belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti (PAIBP) di SMKN 1 Jenangan Ponorogo 2018/2019. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang diketahui bahwa nilai thitung > ttabel 

(2,490 > 1,994). Hasil belajar kelas eksperimen dengan rata-rata nilai pada 

kondisi awal 43,89 dan skor rata-rata nilai pada kondisi akhir (setelah 

mendapat perlakuan) 70,97. Sedangkan untuk kelas kontrol rata-rata nilai 

pada kondisi awal 38,89 dan rata-rata nilai pada kondisi akhir dengan skor 

rata-rata nilai 65,13. Selanjutnya, diperoleh hasil uji effect size sebesar 0,59, 

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode scramble dapat 

mempengaruhi hasil belajar PAIBP siswa sebanyak 69%. 

B. Saran  

Untuk lebih meningkatkan hasil belajar, khususnya pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, maka disarankan kepada: 

1. Peserta didik harus bekerja sama atau bertukar informasi dalam belajar 

agar dapat meningkatkan hasil belajar. 

2. Diharapkan  kepada semua pendidik khususnya guru mata pelajaran 

PAIBP harus menyampaikan materi dengan pendekatan, metode, dan 
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strategi belajar yang menarik perhatian peserta didik agar hasil belajar 

dapat diperoleh secara maksimal, serta penerapan metode scramble dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAIBP. 
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