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ABSTRAK 

 

Handani, M.M. 2018. “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Scramble Pada Pembelajaran IPS Di Kelas IIIB SD 

Negeri 13/I Rengas Condong”. Skripsi Studi Pendidikan Sekolah Dasar, 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi Pembimbing I Drs. Faizal 

Chan, S.Pd, M.Si dan Pembimbing II Akmal Arif, M.Pd.  

 

Kata kunci : Aktivitas Belajar, Model Pembelajaran Scramble. 

 

Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa aktivitas belajar siswa 

pada pembelajaran IPS di kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong masih kurang 

dengan hasil obervasi aktivitas belajar sebesar 39%. Pembelajaran yang 

mengedepankan interaksi satu arah dimana guru memiliki peranan utama dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, yang menyebabkan tidak terjadinya interaksi yang 

optimal selama proses pembelajaran antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan 

siswa sehingga berdampak pada aktivitas belajar siswa yang rendah dan siswa lebih 

banyak diam. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran IPS  melalui model pembelajaran scramble pada siswa kelas IIIB SD 

Negeri 13/I Rengas Condong. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua 

siklus, dimana data yang diambil yaitu berupa data observasi melalui lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dan lembar observasi aktivitas guru. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan 4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada saat 

proses belajar mengajar kegiatan pembelajaran menerapkan model pembelajaran 

scramble. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran scramble 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pembelajaran IPS. Berdasarkan 

lembar observasi aktivitas belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan, dengan hasil 

persentase aktivitas belajar siswa sebesar 63% dengan kategori baik pada siklus I dan 

82% dengan kategori sangat baik pada siklus II.  
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Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan aktivitas belajar 

pada pembelajaran IPS siswa kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong dapat 

meningkat setelah diterapkan model pembelajaran scramble.   
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1 PENDAHULUAN 

 Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal penting 

dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa adalah semua bentuk kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya 

proses berpikir, mengerjakan tugas, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kunandar 

(2010:277) mengemukakan bahwa, aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam 

bentuk sikap, minat, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari 

kegiatan tersebut. Proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien didasarkan pada 

tingkat aktivitas belajar siswa yang terlihat mendominasi dengan baik selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses menyatakan 

bahwa, 
“proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

Untuk itu pembentukan interaksi yang baik diantara guru dengan siswa dan diantara 

siswa dengan siswa akan sangat berguna dalam mengaktifkan siswa selama proses 

pembelajaran demi tercapainya lingkungan belajar yang efektif dan efisien. 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa, “mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat”. Aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS adalah bentuk kegiatan yang dilakukan siswa 

selama mengikuti pembelajaran IPS di dalam kelas. Aktivitas belajar siswa di dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar siswa mampu merespon segala bentuk 

stimulus dari guru selama proses pembelajaran. Semakin sering siswa dilatih untuk 

mampu merespon segala bentuk stimulus maka semakin aktif siswa di dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Hasil observasi terhadap siswa dikelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong 

dengan jumlah 20 siswa yang terbagi 11 orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa 

perempuan, ditemukan permasalahannya yakni siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, pembelajaran yang berjalan satu arah, kurangnya interaksi yang terjadi 

diantara guru dan siswa serta diantara siswa dengan siswa, dan aktivitas belajar siswa 

yang belum memenuhi kriteria mampu berpikir secara cepat dan tepat, belum mampu 

mengemukakan pendapat secara berani, dan belum mampu merangkum pembelajaran 

yang diberikan guru dengan pengetahuannya sendiri sehingga faktor yang mendukung 

terjadinya proses pembelajaran yang efektif belum tercapai dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menerapkan model pembelajaran scramble 

yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Maka, peneliti akan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: ” Meningkatkan Aktivitas Belajar 

Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Scramble pada Pembelajaran IPS 

Di Kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong”.  
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2 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Aktivitas Belajar 

2.1.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Kunandar (2010:277) mengemukakan bahwa, “aktivitas belajar adalah 

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, minat, perhatian, dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut”. Menurut Hamalik (2009:179) mengemukakan bahwa, 

“aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran”. Pembelajaran dihasilkan melalui keterlibatan aktif individu dalam 

merefleksikan pengalaman yang didapatnya dan tindakan yang ia praktikan di 

lingkungan tertentu (Huda, 2013:38). Merujuk pada beberapa teori para ahli diatas, 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran yang bersifat fisik dan mental, guna membangun 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, serta  mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

 

2.1.2 Indikator Aktivitas Belajar 

Menurut  Dierich (dalam Hamalik, 2015:90) aktivitas belajar dibagi menjadi 8 

indikator, sebagai berikut: 
a. Kegiatan-kegiatan melihat (visual): membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, 

mendengarkan siaran radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, menulis karangan, 

membuat sketsa atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola, dan 

sebagainya. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan sebagainya. 

Indikator yang dipilih dan berkaitan dengan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS yakni, kegiatan-kegiatan melihat, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-

kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan mendengarkan, dan kegiatan-kegiatan mental. 

 

2.1.3 Manfaat Aktivitas Belajar 

Menurut Hamalik (2015:91), penggunaan asas aktivitas dalam proses 

pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain: 
1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan paara siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga 

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. 

5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. 
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6) Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan 

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan 

siswa. 

7) Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga 

mengembangkan pamahaman dan berpikir kristis serta menghindarkan 

terjadinya verbalisme. 

8) Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

 

2.2 Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Komalasari (2010:2) mengemukakan bahwa, “belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh 

dalam jangka waktu yang lama dengan syarat bahwa perubahan sementara karena 

suatu hal”. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan  oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2015:2). 

Merujuk pada beberapa teori para ahli diatas, disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan individu yang ditandai dengan pemahaman, pengetahuan, dan 

pengalaman yang didapatnya. 

 

2.2.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Sagala (2010:52-53) menyatakan, prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan 

oleh para ahli bidang psikologi pendidikan, adalah sebagai berikut: 
1. Law of effect, yaitu bila hubungan antara stimulus dengan respon terjadi dan 

diikuti dalam keadaan memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. 

2. Spread of effect, yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak 

terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan. 

3. Law of exercise, yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat 

dengan latihan dan penguasaan. 

4. Law of readiness, yaitu bila satuan-satuan dalam sistem saraf telah siap 

berkonduksi, dan hubungan itu berlangsung, maka terjadinya hubungan itu 

akan memuaskan. 

5. Law of primacy, yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama akan 

sulit digoyahkan. 

6. Law of intensity, yaitu belajar memberi makna yang dalam apabila diupayakan 

melalui kegiatan yang dinamis. 

7. Law of recency, yaitu bahan yang baru dipelajari akan lebih mudah diingat. 

8. Fenomena kejenuhan. 

9. Belongingness, yaitu keterikatan bahan yang dipelajari pada situasi belajar 

akan mempermudah berubahnya tingkah laku. 

 

2.2.3 Tujuan Belajar 

Menurut Hamalik (2015:73), tujuan belajar terdiri dari tiga kompoen, ialah: 
1) Tingkah laku terminal 

Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan 

tingkah laku siswa setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian dari 

tujuan yang menunjuk pada hasil yang diharapkan dalam belajar, apa yang 

dapat dikerjakan/dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa dia telah 

mencapai tujuan. 
2) Kondisi-kondisi tes 

Komponen kondisi tes dalam tujuan belajar menentukan situasi di mana siswa 

dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. 
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3) Ukuran-ukuran perilaku 

Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan 

untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Suatu ukuran 

menentukan tingkat minimal perilaku yang dapat diterima sebagai bukti, bahwa 

siswa telah mencapai tujun, misalnya: siswa telah dapat memecahkan masalah 

dalam waktu 10 menit, siswa dapat melakukan prosedur kerja tertentu, dan 

sebagainya. 

 

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Huda (2013:143) mengemukakan bahwa, “model pembelajaran harus dianggap 

sebagai pemandu untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas belajar yang 

kondusif”. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 

(Suprijono, 2013:46). Model pembelajaran sangat berkaitan erat dengan gaya 

mengajar guru dan gaya belajar siswa di dalam kelas. Model pembelajaran dirancang 

guna mengadaptasi pembelajaran yang efektif di dalam kelas guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

2.3.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Rusman (2012:136) mengemukakan bahwa, model pembelajaran memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 
1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Model ini 

dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

misalnya model synetic dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam 

pelajaran mengarang. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-langkah 

pembelajaran, (2) adanya prinsip-prinsip reaksi, (3) sistem sosial, dan (4) 

sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila 

guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut 

meliputi: (1) dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, (2) 

dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilih. 

 

2.3.3 Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 
Ibnu (2014:108) mengemukakan bahwa, “pembelajaran kooperatif bernaung 

dalam teori konstruktivisme, yakni pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya”. Kelas kooperatif dilandaskan pada siswa belajar 

bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi 

heterogen dalam hal kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling 

membantu (Ibnu, 2014:108). Tujuan dibentuknya kelompok dalam pembelajaran 

kooperatif adalah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa terlibat secara aktif 

dalam proses kegiatan belajar serta proses berpikir dalam rangka memecahkan 

masalah. 
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2.4 Model Pembelajaran Scramble 

2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Scramble 

Taylor (dalam Huda, 2013:303) mengemukakan bahwa, model pembelajaran 

scramble adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan 

kecepatan berpikir siswa. Komalasari (2010:84) mengemukakan bahwa, “model 

pembelajaran scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep secara kreatif 

dengan cara menyusun huruf-huruf yang disusun secara acak sehingga membentuk 

suatu jawaban atau pasangan konsep yang dimaksud”. Disimpulkan bahwa model 

pembelajaran scramble adalah model pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam 

berkonsentrasi dan berpikir sehingga mampu membentuk jawaban yang telah diacak 

menjadi jawaban yang tepat. 

 

2.4.2 Kelebihan Model Pembelajaran Scramble 

Kurniasih dan Sani (2015:100) mengemukakan bahwa, model pembelajaran 

scramble memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a. Siswa akan sangat terbantu dalam mencari jawaban. 

b. Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut. 

c. Semua siswa dapat terlibat aktif. 

d. Kegiatan pembelajaran ini mendorong pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran dengan bantuan teman-temannya sesama siswa. 

e. Adanya pembelajaran sikap disiplin. 

Huda (2013:306) juga menyatakan bahwa, metode scramble memiliki 

kelebihan antara lain: 

a. Melatih siswa untuk berpikir secara cepat dan tepat. 

b. Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak. 

c. Melatih kedisiplinan siswa. 

 

2.4.3 Kekurangan Model Pembelajaran Scramble 

Kurniasih dan Sani (2015:100) mengemukakan bahwa, model pembelajaran 

scramble memiliki kekurangan sebagai berikut: 

1. Dengan materi yang telah disiapkan, membuat siswa kurang berpikir kritis. 

2. Besar kemungkinan siswa mencontek jawaban teman sejawatnya. 

3. Meniadakan sikap kreatif siswa. 

4. Siswa tinggal menerima bahan mentah. 

 

2.4.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Scramble 

Menurut Huda (2013:304), sintak pembelajaran scramble dapat diterapkan 

dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini: 
1. Guru menyajikan materi sesuai topik, misalnya guru menyajikan materi pelajaran 

tentang “Tata Surya”. 

2. Setelah selesai menjelaskan tentang Tata Surya, guru membagikan materi lembar 

kerja dengan jawaban yang diacak susunannya. 

3. Guru memberi durasi tertentu untuk pengerjaan soal. 

4. Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan guru. 

5. Guru mengecek durasi waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa. 
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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 jawab itu. 

7. Guru melakukan penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa cepat siswa 

mengerjakan soal dan seberapa banyak soal yang dikerjakan dengan benar. 

 

2.5  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD 

2.5.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Trianto (2010:171) mengemukakan bahwa, “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya”. Saib, dkk (2010:1) 

mengemukakan bahwa, “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan”. Disimpulkan bahwa, 

ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah bagian ilmu terpadu yang mencakup segala hal 

mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya serta hubungan 

manusia dengan lingkungannya, serta gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat.  

 

2.5.2 Karakteristik Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pembelajaran IPS memiliki beberapa konsep, yaitu: interaksi, saling 

ketergantungan, kesinambungan dan perubahan, keragaman/kesamaan/perbedaan, 

konflik dan konsensus, pola (pattern), tempat, kekuasaan (power), nilai kepercayaan, 

keadilan dan pemerataan, kelangkaan (scarcity), kekhususan (specialization), budaya 

(culture), dan nasionalisme (Trianto, 2010:173). Trianto (2010:175) mengemukakan 

bahwa, mata pelajaran IPS memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. IPS merupakan gabungan dari berbagai unsur disiplin ilmu seperti geografi, 

ekonomi, sejarah, sosiologi, hukum, politik, dan ilmu-ilmu humaniora. 

b. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS terangkum dalam 

tema atau topik tertentu yang berasal dari disiplin ilmu geografi, ekonomi, 

sejarah, dan sosiologi. 

c. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS menyangkut 

permasalahan permasalahan sosial. 

d. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS menyangkut 

peristiwa-peristiwa dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Melalui pembelajaran IPS, segala hal yang berkaitan dengan hubungan 

manusia dalam masyarakat serta hubungan manusia dengan lingkungan dapat 

terpaparkan dengan jelas, sehingga pengetahuan dasar tentang kesosiologian, 

kegeografian, keekonomian, dan kesejarahan para peserta didik terbangun dengan 

dasar yang tepat. 

 

2.5.3 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD 

Trianto (2010:186-187) mengemukakan bahwa, “IPS mempunyai tujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah-masalah sosial yang 

terjadi, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan, dan 

terampil dalam mengatasi setiap masalah baik pada dirinya maupun masyarakat”. 

Untuk itu penerapan pembelajaran IPS dalam kehidupan nyata siswa harus terwujud 

melalui proses belajar mengajar IPS yang bermakna, sehingga tujuan pembelajaran 

IPS dapat tercapai dengan tepat sasaran.  
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2.6 Bahan Ajar Pekerjaan 

2.7 Teori Belajar Yang Mendukung 

1. Teori Belajar Behaviorisme 

Menurut Hamalik (2015:43) “behaviorisme adalah studi tentang kelakuan 

manusia”. Suyono dan Hariyanto (2014:58) mengemukakan bahwa, 

“behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih 

kepada sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti 

kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar”. 

2. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif berpandangan bahwa proses belajar lebih penting 

dibanding dengan hasil belajar. Menurut Budiningsih (2012:34), “teori ini 

berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup 

ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan 

lainnya”. Basri (2015:38) mengemukakan bahwa, “teori kognitif menyatakan 

belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku fisik meskipun hal-hal 

yang bersifat behvioral kadang-kadang tampak kasat mata dalam setiap 

peristiwa belajar manusia”. 

3. Teori Belajar Konstruktivisme 

Keterlibatan anak secara langsung sangat diutamakan dalam pembelajaran 

yang berlandaskan teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan ini, proses 

belajar harus menyenangkan bagi anak dan memungkinkan anak berinteraksi 

secara aktif dengan lingkungannya serta temannya (Basri, 2015:47). 

 

2.8 Penelitian Relevan 

2.9 Kerangka Berpikir 

2.10 Hipotesis Tindakan 

 

3 METODE PENELITIAN 

3.1  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas 

Condong dengan jumlah siswa 20 orang yang terdiri dari  9 siswa perempuan dan 11 

siswa laki-laki. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 13/I Rengas Condong 

pada semester genap pada bulan Januari 2018. Alasan peneliti memilih Sekolah Dasar 

Negeri 13/I Rengas Condong sebagai tempat penelitian, karena pada Sekolah Dasar 

Negeri 13/I Rengas Condong peneliti menemukan permasalahan kurangnya aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Pengertian Penelitian Tidakan Kelas (PTK) menurut Kunandar 

(2010:44-45) adalah: 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian 

tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai 

peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan 

jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif 
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dan partispatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

(kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) 

tertentu dalam suatu siklus”. 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 

3.4.1 Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan berupa persiapan-persiapan yang 

terdiri dari: 

a) Menentukan setting yang akan diteliti.  

b) Menentukan kelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong sebagai kelas penelitian. 

c) Melakukan diskusi dengan guru kelas terkait permasalahan yang ditemukan dan 

apa yang menjadi solusi dari permasalahan itu. 

d) Menelaah komponen dan indikator. 

e) Menyiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS 

yang sesuai dengan indikator model pembelajaran scramble, dan lembar kerja  

siswa 

f) Menyiapkan media dan sumber belajar sebagai penunjang pembelajaran 

g) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang 

berlangsung melalui model pembelajaran scramble. 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus 

dimana setiap siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan, 1 siklus pertemuan adalah 2 x 

35 menit. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran 

scramble. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1.  Kegiatan awal : apersepsi dan motivasi 

2. Kegiatan inti : eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 

3. Kegiatan akhir : memberikan reward 

 

3.4.3 Tahap Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran IPS setelah diberikan tindakan menggunakan model 

pembelajaran scramble, dan mengukur aktivitas guru di dalam menerapkan model 

pembelajaran scramble. 

 

3.4.4 Tahap Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis 

seperti apa yang telah dicatat dalam observasi. Dalam kegiatan refleksi berusaha 

memahami proses, masalah, kendala nyata dalam tindakan. Bahan refleksi diperoleh 

hasil lembar observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Sanjaya (2010:86) mengemukakan bahwa, “observasi merupakan teknik 

mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung 

dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau 

diteliti”. Teknik ini dilakukan untuk melihat peningkatan aktivitas belajar siswa. 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik yang dalam pelaksanaannya 

melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan penelitian (Iskandar, 2012:73). Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis, gambar, vidio atau 

benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang akan diteliti sebagai hasil dari 

pengumpulan data. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Lembar Observasi 

Sanjaya (2010:92) mengemukakan bahwa, instrumen observasi pada PTK 

merupakan pedoman bagi observer untuk mengamati hal-hal yang akan diamati. 

 

3.6.1.1 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti akan dilihat dari kegiatan-kegiatan 

peserta didik yang terlihat dalam beberapa indikator aktivitas belajar siswa. Observasi 

digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa lembar observasi menggunakan 

skala likert 1-4. 

 

3.6.1.2 Lembar Observasi Kegiatan Guru dengan Model Pembelajaran Scramble 

Observasi menggunanakan instrumen lembar observasi untuk mengukur 

keberhasilan guru dalam penerapan model pembelajaran scramble. Peneliti akan 

meneliti bagaimana cara guru dalam menerapkan langkah-langkah model 

pembelajaran scramble. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Iskandar (2012:74) mengemukakan bahwa, melakukan analisis berarti 

melakukan kajian untuk memahami struktur ataupun kerangka dari suatu fenomena-

fenomena yang berlaku di lapangan. Sanjaya (2010:106) mengemukakan bahwa, 

“menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan 

tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga 

memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian”. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus 

penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik presentase untuk 

melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 

Peneliti melakukan observasi aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

rumus : 

     
∑                 

∑             
 x 100 
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Tahap selanjutnya yaitu mengkonfirmasikan hasil penilaian kedalam kategori 

penentuan nilai yang di adaptasi dari Purwanto, adalah: sangat baik (81%-100%), baik 

(61%-80%), cukup baik (41%-60%), kurang (21%-40%), sangat kurang (0-20%). 

Teknik ini sering disebut analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hasil dari perhitungan persentase penelitian ini 

peneliti menafsirkan ke dalam kategori sebagai berikut : 
Tabel 3. 4 Taraf Keberhasilan Tindakan 

Skor (%) Kualifikasi 

81  - 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 

41 – 60 Cukup Baik 

21 – 40 Kurang 

0  - 20 
Sangat Kurang 

(SK) 

                                                                    (Sumber: Purwanto, 2012:103) 
 

3.8 Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila sudah mengalami peningkatkan 

antara aktivitas belajar siswa dari kondisi awal, setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble sampai selesainya tindakan. 

Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah: adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran scramble 

dikelas IIIB SD Negeri 13/I Rengas Condong. Kriteria ketuntasan individu adalah 

minimal pada skala 61% atau berkualifikasi “tinggi” dengan point tertinggi 100. 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila seluruh peserta didik sudah minimal mencapai 

61% dari jumlah target indikator yang sudah ditetapkan. 

 

 

4 HASIL  DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Penelitian Siklus I 

4.2.1.1 Perencanaan Penelitian Siklus I 

4.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.2.1.3 Observasi Tindakan Siklus I 

 

 

Persentase Aktivita Belajar Siswa Siklus I 

No Indikator 
Persentase  Rata-

Rata 
Kategori 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Memperhatikan guru 

yang sedang 

mengajar 

67% 75% 71% Baik 

2 Berani Berpendapat 63% 68% 65,5% Baik 

3 
Mendengarkan 

pendapat teman 
52% 71% 61,5% Baik 
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dalam diskusi 

4 

Menuliskan 

rangkuman 

pembelajaran 

55% 68% 61,5% Baik 

5 
Berpikir secara cepat 

dan tepat 
51% 60% 55,5% 

Cukup 

Baik 

Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 63% Baik 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus I yang terlihat dalam lembar 

observasi siswa dimana pada pertemuan 1 rata-rata aktivitas belajar siswa 57,6% dan 

terjadi peningkatan di pertemuan II dimana rata-rata aktivitas belajar siswa 68,4% 

dengan aktivitas belajar siswa pada siklus I secara klasikal adalah 63%, dimana pada 

kategori baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan pada siklus selanjutnya. 

 

4.2.1.4 Refleksi Penelitian Siklus 1 

4.2.2 Hasil Penelitian Siklus II 

4.2.2.1 Perencanaan Penelitian Siklus II 

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.2.2.3 Observasi Penelitian Siklus II 

 

Persentase Aktivita Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator 
Persentase  Rata-

Rata 
Kategori 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Memperhatikan guru 

yang sedang 

mengajar 

81% 85% 83% 
Sangat 

Baik 

2 Berani Berpendapat 85% 91% 88% 
Sangat 

Baik 

3 

Mendengarkan 

pendapat teman 

dalam diskusi 

75% 83% 79% Baik 

4 

Menuliskan 

rangkuman 

pembelajaran 

80% 88% 84% 
Sangat 

Baik 

5 
Berpikir secara cepat 

dan tepat 
72% 82% 77% Baik 

Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
82% 

Sangat 

Baik 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus II yang terlihat pada lembar 

observasi aktivitas belajar siswa, dimana pada pertemuan 1 rata-rata aktivitas belajar 

siswa 78,6% dan terjadi peningkatan pada pertemuan 2 dimana rata-rata aktivitas 

belajar siswa 85,8% dengan persentasi aktivitas belajar siswa secara klasikal adalah 

82% dimana di kategorikan sangat baik. 
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4.2.2.4 Refleksi Penelitian Siklus II 

 

4.3 Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa menggunakan model pembelajaran 

scramble dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa berjalan dengan baik meskipun 

tidak dapat dipungkiri terjadi kendala-kendala saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Segala kendala yang ada dapat diperbaiki pada setiap siklus dan akhirnya 

bisa mencapai kriteria keberhasilan yang diharapkan. 

Siklus I pertemuan 1 menggunakan model pembelajaran scramble secara 

berkelompok dan hasilnya aktivitas belajar siswa meningkat namun masih cukup 

rendah, kemudian dilakukan penggunaan model pembelajaran scramble pada 

pertemuan 2 dengan cara berkelompok disertai arahan dan bimbingan dari guru. Di 

pertemuan 2, siswa mulai terlihat terbiasa dengan diskusi dalam kelompok serta 

pengerjaan latihan soal scramble. Dan peningkatan yang terjadi dalam siklus I sudah 

mencapai kriteria baik, namun akan dilanjutkan pada siklus II untuk mencapai 

aktivitas belajar siswa yang lebih baik. 

Siklus II dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran scramble yang 

dilakukan secara kerjasama dengan teman sekelompok dan penggunaan media kartu 

ringkasan serta gambar senyum pada pertemuan 1 dan begitu pula pada pertemuan 2 

ditambah dengan kesempatan yang selalu guru berikan pada masing-masing siswa 

untuk memberikan kontribusinya di dalam pembelajaran melalui aktivitas belajarnya.  

Hal ini dilakukan untuk lebih menarik minat dan perhatian siswa serta memotivasi 

siswa untuk lebih terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran. Telihat bahwa 

siswa pada siklus II telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam aktivitas 

belajarnya.Siklus I deperoleh hasil persentasi keberhasilan sebesar 57,1 kategori cukup 

baik, dengan pertemuan pertama sebesar 51% kategori cukup baik dan belum 

mencapai kategori ketuntasan dan perrtemuan kedua 63% dengan mencapai kategori 

ketuntasan. 

Siklus I diperoleh hasil persentase keberhasilan kelas sebesar 63% kategori baik, 

dengan pertemuan pertama sebesar 57% kategori cukup yang belum mencapai 

kategori ketuntasan kemudian pada pertemuan kedua dengan persentase sebesar 68% 

dengan kategori baik dan mencapai kategori ketuntasan. 

Siklus II diperoleh hasil persentase keberhasilan kelas sebesar 82% kategori 

sangat baik, dengan pertemuan pertama sebesar 79% kategori baik kemudian pada 

pertemuan kedua dengan persentase sebesar 86% dengan kategori sangat baik dan 

mencapai kategori ketuntasan. 

 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran scramble untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas IIIB SD 

Negeri 13/I Rengas Condong disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran scramble pada siklus I cukup baik pada 

pertemuan pertama, namun pada pertemuan kedua meningkat pada kategori 

baik. Dengan data ketuntasan kelas mencapai angka 63% dengan kategori 

baik. 
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2. Perbaikan di siklus ke-II model pembelajaran scramble memberikan hasil 

yang meningkat dari siklus sebelumnya. Dengan data bahwa ketuntasan 

kelas mencapai angka 82% dengan kategori sangat baik. 

3. Peningkatan yang terjadi di setiap pertemuan siklus I dan II dengan jenjang, 

57%, 68%, 79% dan 86%.  

4. Hasil pada siklus I dan siklus II terdapat peningkatan yang baik setelah 

diterapkan model pembelajaran scramble. Maka tindakan dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

5. Model pembelajaran scramble dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dengan  menerapkan latihan berpikir siswa secara cepat dan tepat  melalui 

latihan soal scramble yang diberikan. Siswa berkontribusi secara aktif 

memperhatikan guru untuk menerima pengetahuan guna mengemukakan 

pendapatnya serta mendengarkan pendapat temannya dalam diskusi untuk 

menjawab soal scramble tersebut. Siswa juga  berkontribusi dalam 

menuliskan rangkuman pembelajaran berdasarkan apa yang didapatnya 

selama pembelajaran dan diskusi dilakukan. 

 

5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan model pembelajaran scramble dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan media yang dapat membantu kegiatan pembelajaran lebih 

bermakna dan menarik. 

2) Guru hendaknya mengajar dengan santai dan tidak terlalu tegang pada saat 

mengajar, dan usahakan menggunakan reward verbal yang mendukung 

siswa dalam belajar di kelas. 

3) Pembelajaran dengan model pembelajaran scramble bisa digunakan pada 

pembelajaran IPS. 

4) Bagi siswa diharapkan agar memiliki aktivitas belajar yang lebih tinggi dan 

berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

5) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan 

kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar aktivitas belajar siswa terus 

meningkat. 

  



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 19  

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : 

PT Rineka Cipta 

 

Baharudin dan Wahyuni. 2015. Teori Belajar Dan Pembelajaran. Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media 

 

Basri, Hasan. 2015. Paradigma Baru Sistem Pembelajaran. Bandung : CV Pustaka 

Setia 

 

BSNP. 2007. Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk. Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 

 

Budiningsih, Asri. 2012. Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta : PT Rineka Cipta 

 

Daryanto. 2014. Pembelajaran Tematik Terpadu Terintegrasi. Yogyakarta : Penerbit 

Gava Media 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Jakarta: 

Depdiknas. 

 

Hamalik, Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Hamalik, Oemar. 2015. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Huda, Miftahul. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar 

 

Ibnu, Trianto Badar Al-Tabany. 2014. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, 

Progresif, dan Kontekstual. Jakarta : Prenamedia Group 

 

Iskandar. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : GP Press Group 

 

Istarani. 2011. 58 Model Pembelajaran Inovatif (Referensi Guru Dalam Menentukan 

Model Pembelajaran). Medan : Media Persada 

 

Komalasari, Kokom. 2010.Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. Bandung: 

Refika Aditama 

 

Kunandar. 2010. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

 

Kurniasih, Ima & Sani Berlin. 2015. Ragam Pengembangan Model Pembelajaran. 

Jakarta : Kata Pena 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 20  

 

 

 

Purwanto. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. 

 

Rusman. 2011. Model-model Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Pers  

 

Rusman. 2012. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

 

Rusman. 2014. Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

 

Sagala, Syaiful. 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta 

 

Saib, dkk. 2010. Model Pembelajaran IPS SD. Jakarta : Gaung Persada (GP) Press 

 

Sanjaya, Wina. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Kencana 

 

Slameto. 2015 Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D). Bandung: Alfabeta.  

 

Sukardi, H.M. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi 

dan Pengembangannya. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Supardi. 2011. Dasar-dasar Ilmu Sosial. Yogyakarta : Ombak 

 

Suprijono, Agus. 2013. Cooperatif Learning. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

 

Susanto, Ahmad. 2014. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta : 

Prenadamedia Group 

 

Suyono dan Hariyanto. 2014. Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta : PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Wawan, A dan Dewi, M. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan 

Perilaku Manusia. Yogyakarta : Nuha Medika 


