
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pengembangan 

kemampuan siswa Sekolah Dasar dalam bidang akademis. Selain itu kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat diperlukan untuk melanjutkan belajar 

ke sekolah yang lebih tinggi maupun untuk mengembangkan bakat, minat, dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya dengan mata pelajaran IPS 

dapat melatih keterampilan anak untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. IPS 

merupakan latihan awal bagi siswa untuk berfikir dalam mengembangkan daya 

cipta dan minat siswa secara dini. Adapun arti dari pendidikan adalah “proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.” 
1
 

Menurut Undang-Undang RI 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”
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Pendidikan sangatlah penting untuk menunjang pola pikir seseorang, 

pendidikan berkaitan dengan pembelajaran, jika pembelajaran hanya berpusat 

pada buku dan teori, peserta didik akan sangat kurang memahami pembelajaran 

yang disampaikan oleh pendidik, akibatnya hasil belajar peserta didik menurun. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas jelas bahwa pengajaran IPS menunjang 

kemajuan perkembangan teknologi.  

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu melalui 

proses belajar mengajar. Menurut Sadiman “proses belajar mengajar pada 

hakikatnya adalah proses komunikasi.”
3
 Proses komunikasi yaitu proses 

menyampaikan pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu 

kepada penerima pesan, pesan tersebut berisi ajaran dan didikan yang ada di 

kurikulum dituangkan oleh guru kedalam simbol-simbol komunikasi visual 

maupun verbal. Pada prinsipnya proses belajar mengajar merupakan sebuah 

sistem yang memiliki komponen saling terkait diantaranya tujuan pengajaran, 

guru, peserta didik, bahan ajar, metode dan strategi, alat atau media, sumber 

pelajaran, dan evaluasi. 

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan Pembelajaran IPS di SD 

Negeri 07 Andoolo selama ini lebih  sering  siswa  diminta  untuk  

membayangkan  materi  pelajaran  dari ceramah guru, membuat catatan dan soal. 

Siswa kurang memahami materi pembelajaran karena terlalu abstrak.  
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Terlihat bahwa pembelajaran IPS kurang berkesan bagi siswa, sehingga perlu 

adanya perubahan penggunaan media yang menarik sehingga timbul ketertarikan 

dan minat siswa pada pembelajaran IPS dan pada akhirnya akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Dari pengalaman mengajar tersebut ditemukan masalah 

bahwa guru dalam kegiatan pembelajaran IPS lebih dominan berceramah,  

menggunakan buku paket saja dan sedikit menggunakan media, sedangkan dalam 

kurikulum 2013 guru harus dituntut untuk aktif, kreatif dan pembelajaran yang 

menyenangkan salahsatunya menggunakan media dalam pengajarannya, 

Sedangkan dari siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran cenderung pasif, 

ketika guru menjelaskan kadang ada siswa yang berbicara kepada temannya, 

tidak memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh guru, selain itu siswa bosan 

ketika mengikuti pembelajaran IPS karena guru hanya menjelaskan dan langsung 

memberikan soal. 

 Permasalahan tersebut ditemui dalam pembelajaran di kelas V SDN 07 

Andoolo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 

Desember 2018 dengan wali kelas V diperoleh informasi seputar permasalahan 

yang terjadi di kelas antara lain ketika proses pembelajaran berlangsung siswa 

kurang menanggapi materi yang diajarkan oleh guru. Sebagian siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru dalam membahas permasalahan terkait. Bahkan 

saat diberikan soal seputar apa yang telah dijelaskan, hanya beberapa siswa yang 

dapat menjawab dengan benar, itupun siswa yang tergolong lebih pandai dan 

memiliki daya ingat yang baik dibanding siswa lainnya. Pada saat ulangan 

semester ketika guru memberikan jawaban kadang ada siswa yang tidak mengerti 

apakah itu jawaban atau bukan. 

 Ketika guru menjelaskan suatu materi baru, terkadang mereka lupa akan inti 

dari materi pada pertemuan sebelumnya. Beberapa kejadian ini menjelaskan 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar.  

Hasil belajar siswa kelas V SDN 07 Andoolo pada pembelajaran IPS dibawah 

KKM 60. Dari 16 siswa yang terdiri 8 laki-laki dan 8 perempuan kelas V SDN 07 

Andoolo, hanya 6 siswa yang mendapat nilai di atas KKM dan 10 siswa mendapat 

nilai di bawah KKM dengan rata- rata 49,13% atau yang tidak tuntas 75% dan 



4 
 

yang tuntas 37,5%. Data diperoleh dari daftar nilai ulangan semester 1 yang 

dilakukan oleh guru pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.
4
  

Untuk mencapai tahap memecahkan masalah, pengetahuan awal merupakan 

syarat utama dan menjadi sangat penting untuk dimiliki seorang pelajar.
5
  

Maka diperlukan suatu strategi yang dapat membuat siswa merasa senang, 

tidak bosan belajar dan juga dapat lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Diharapkan siswa tidak hanya meningkatkan pengetahuan namun juga 

mendapatkan pengalaman yang bermakna. 

Oleh Mel Silberman pada active learning bagian keempat “Bagaimana agar 

belajar tidak lupa”.
6
 Crossword puzzle adalah strategi yang dikembangkan dan 

diklasifikasikan Crossword puzzle digunakan untuk membantu siswa mengingat 

dan meninjau kembali materi dan konsep yang telah didapat sebelumnya. 

Penggunaan strategi permainan di dalam kelas tampaknya dapat menjadi pilihan 

yang efektif, terutama bagi siswa sekolah dasar. Tidak hanya dapat 

mengakomodasi berbagai gaya belajar, permainan juga meminimalkan 

pengulangan dan kebosanan di kelas. Bahkan strategi ini dapat melibatkan 

partisipasi peserta didik secara aktif sejak awal. 

 Pandangan tersebut berimplikasi bahwa crossword puzzle dapat mengurangi 

ancaman suatu pelajaran dan membuat siswa merasa nyaman belajar dikarenakan  

  4
Yanti, Wali Kelas V SDN 07 Andoolo, Wawancara  pada Tanggal 20 Desember 2018 
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Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

kontekstual, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34 
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(Yogyakarta: Pustaka Madani, 2009), h. 
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siswa berperan aktif dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah sendiri 

sehingga dapat memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan kepenulis 

mencari, kemampuan berpikirnya. 

 Berdasarkan uraian masalah tersebut, memilih dan mempelajari strategi 

pembelajaran aktif crossword puzzle sebagai salah satu pilihan alternatif yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPS di SDN 07 Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe 

Selatan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat 

diidentifikasi antara lain sebagai berikut :  

1. Siswa mudah bosan dalam belajar dan tidak mengerti dengan materi yang 

telah dijelaskan guru, ditandai dengan sedikit siswa yang dapat menjawab 

dengan benar apa yang telah disampaikan. 

2. Proses belajar yang kurang melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas. 

3. Strategi yang digunakan oleh guru monoton, terkesan kurang menarik, 

hanya ceramah yang membuat peserta didik menjadi bosan. 

4. Hasil belajar tergolong rendah. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di 

SDN 07 Andoolo ? 

2. Apakah penggunaan strategi pembelajaran crossword puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas V di SDN 

07 Andoolo ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses penerapan strategi pembelajaran crossword 

puzzle pada mata pelajaran IPS kelas V di SDN 07 Andoolo. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan strategi pembelajaran crossword 

puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa melalui 

penggunaan strategi crossword puzzle. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik/teoritis 
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Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan strategi 

crossword puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS kelas V SDN 07 Andoolo. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai bahan informasi bagi peserta didik, dengan menggunakan 

strategi crossword puzzle siswa dapat dengan mudah menerima dan 

memahami serta meningkatkan kemampuannya dalam menyerap 

mata pelajaran IPS. 

b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru, 

meningkatkan dan memperbaiki proses belajar mengajar, serta 

mengetahui strategi atau metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

dikelas. 

c. Sebagai bahan informasi bagi sekolah untuk melakukan 

pembaharuan dan lebih beragamnya proses pembelajaran di sekolah 

serta mendorong sekolah untuk berusaha melengkapi sarana dan 

prasarana. 

d. Bagi peneliti, Dapat menambah wawasan yang luas juga 

pengalaman, dan sebagai bahan pembanding bagi berbagai penelitian 

selanjutnya, terutama yang mengkaji masalah yang relevan dengan 

penelitian ini. 

e. Bagi peneliti lain, agar dapat mengembangkan penelitian ini. 
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F. Definisi Operasional 

 untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah dalam proposal ini, 

maka penulis perlu mendefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran crossword puzzle adalah staregi pembelajaran 

aktif dimana siswa yang pasif akan menjadi aktif dalam pembelajaran 

IPS karena guru akan menunjuk siswa untuk menjawab soal yang telah 

disediakan oleh guru yang sebelumnya sudah ada media teka teki silang 

yang didalamnya berisikan soal yang harus dijawab oleh siswa dengan 

benar. 

2. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh kelas V SDN 07 Andoolo 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang diajarkan melalui model 

pembelajaran crossword puzzle. 

3. Mata pelajaran IPS di SD adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisa gejala, dan masalah sosial dengan menggunakan 

konsep esensi ilmu sosial dimana siswa dibimbing, dilatih, dan 

diarahkan. 

 

 

 

 

  


