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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakekat Strategi Pembelajaran Aktif Crossword Puzzle 

 1. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif Crossword Puzzle 

 Pada saat kita memikirkan informasi apa yang harus diterima dan dimiliki 

oleh siswa, pada saat itu seharusnya kita memikirkan strategi apa yang akan kita 

gunakan agar semua dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 Kata strategi berasal dari kata Yunani kuno stratego, yang berarti 

merencanakan (to plan).
1 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
2
 

 Dalam dunia pendidikan sendiri, banyak definisi strategi yang telah 

dikemukakan oleh para ahli. J.R David berpendapat sebagaimana dikutip oleh 

Wina Sanjaya, “A plan method, or series of activities designed to achieves a 

particular educational goal”.
3
 Pandangan David itu diartikan bahwasanya strategi 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 

 

  

 

  
1
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.3 

  
2
Tim Penyusun Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 

(Jakarta: Gramedia, 2012) h. 1340 

  
3
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 126  

9 



10 
 
 
 

 
 

 Sedangkan Iskandarwassid dan Suhendar mengutip pendapat Gagne yang 

mengatakan bahwa strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, 

memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Artinya, bahwa proses 

pembelajaran akan menyebabkan peserta didik berpikir secara unik untuk dapat 

menganalisis, memecahkan masalah di dalam mengambil keputusan.
4 

 Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan 

dalam pembelajaran.
5 

Selain itu menurut Hardy, Langley, dan Rose 

mengemukakan strategi is perceived as a plan or a set of explicit intention 

preceeding and controlling actions (strategi dipahami sebagai rencana atau 

kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan).
6 

 Ali Mudlofir mengemukakan bahwa strategi pembelajaran berarti cara atau 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tujuan pembelajaran itu berhasil, di mana 

keberhasilan itu melibatkan peran guru maupun peserta didik.
7
 

 Wahab Jufri mengungkapkan dalam bukunya bahwa strategi pembelajaran 

merupakan suatu rencana pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dengan memilih pendekatan, metode, materi, media dan sarana 

pendukung pembelajaran yang relevan dan berperan dalam memfasilitasi peserta 

didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
8 

 

 

 

 4
Iskandarwassid dan Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakary, 2013), h.3
 

  
5
Mohammad Syarif Sumantri, Strategi pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.279 

  
6
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.3 

  
7
 Haji Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiya, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari 

Teori ke Praktik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.61 

  
8
Wahab Jufri, Belajar dan Pembelajaran Sains, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 

h.75  
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 Dengan demikian maka strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

dirancang secara menyeluruh yang mencakup pendekatan, metode, materi media 

dan sarana pendukung lain untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik. 

 Pemakaian suatu strategi pembelajaran dalam kelas harus memperhatikan 

berbagai pertimbangan antara lain: tujuan yang akan dicapai, bahan atau materi 

pembelajaran, peserta didik serta kesiapan guru. Dengan pertimbangan hal-hal 

tersebut diharapkan strategi pembelajaran yang diputuskan akan dipakai bisa 

mencapai keberhasilan yang optimal. 

 Sementara itu, pembelajaran aktif (active Learning) merupakan segala 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam 

proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi sesama siswa maupun 

siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.
9
 

 Menurut Hisyam pembelajaran aktif (active Learning) adalah 

pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif.
10

 Belajar 

aktif disini menekankan bahwa siswa harus mendominasi aktifitas pembelajaran 

di kelas. 

 

 

 9
Umi Machmudah, Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Malang: UIN Malang Press, 2008), h.64 

  
10

Hisyam Zaini, dkk.Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madant, 

2008), h.17 
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Siswa diajak turut serta dalam menentukan materi, memecahkan berbagai 

persoalan dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan kata lain, siswa dikatakan belajar secara aktif ketika mereka 

secara terus menerus terlibat, baik secara mental ataupun fisik.
11

 Siswa juga diajak 

untuk menggunakan lebih banyak energi mental dan emosional serta 

mengaktifkan kelima panca indera secara penuh. Sehingga pembelajaran seperti 

ini membuat mereka merasa menjadi bagian dalam proses pembelajaran. 

 Strategi pembelajaran aktif adalah perencaaan menyeluruh meliputi 

seluruh perangkat pembelajaran untuk membuat pengalaman belajar siswa secara 

aktif. 

 2. Pengertian Strategi Crossword Puzzle 

  Crossword Puzzleatau yang biasa disebut dengan teka-teki silang atau 

disingkat TTS adalah suatu permainan yang mengharuskan kita mengisi ruang-

ruang kosong (berbentuk kotak putih) dengan huruf-huruf yang membentuk 

sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan.Petunjuk biasa dibagi ke dalam 

kategori “mendatar” dan “menurun” tergantung posisi kata-kata yang harus diisi. 

  Crossword Puzzleadalah permainan dimana mereka akan mengisi tempat 

kosong didalam kotak dengan angka kata kunci gambar.  

  

 

 

  

 

  
11

Pat Hollingsworth, Gino Lewis, Pembelajaran Aktif: Meningkatkan Keasyikan Kegiatan 

Siswa, terj. Dwi Wulandari, (Jakarta:PT Indeks, 2008), h.8 
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Cahyo mengemukakan bahwa Crossword Puzzleadalah suatu permainan daya 

ingat, pencarian, dan penyesuaian kata/angka.
12 

Permaian ini memungkinkan 

kemampuan otak kiri untuk mengingat dan juga kemampuan untuk mencocokkan 

angka sesuai dengan angka pada gambar didalam kota yang disediakan.  

  Strategi Crossword Puzzle adalah strategi yang dikembangkan dan 

diklasifikasikan oleh Mel Silberman pada active learning bagian keempat 

“Bagaimana agar belajar tidak lupa”.Crossword puzzle digunakan sebagai posttest 

untuk membantu siswa mengingat dan meninjau kembali materi dan konsep yang 

telah didapat sebelumnya.
13

 Nurjatmika juga mengungkapkan bahwa permainan 

crossword puzzledapat menjadi sebuah pilihan aktivitas permainan bagi siswa 

jikamenginginkan situasi yang menyenangkan.
14

 

  
Jadi, strategi crossword puzzle adalah strategi pembelajaran dalam bentuk 

permainan yang diterapkan di dalam kelas untuk membantu siswa perperan secara 

aktif dengan harapan siswa dapat mengingat dan meninjau kembali materi yang 

telah dipelajarinya dengan cara yang menyenangkan. 

  

 

 

 
  12

Rakimahwati, The Effectiveness of a Crossword Puzzle Game in Improving Numeracy 

Ability of Kindergarten Children, Asian Social Science Journal, Vol. 10, No. 5, 2014, h.80 
  

13
Mel Silberman, Active Learning: 101 Metode Pembelajaran Aktif, terj. Sarjuli. 

(Yogyakarta: Pustaka Madani, 2009), h. 200 

  
14

Rakimahwati, Op.cit 
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3. Prosedur Penerapan Strategi Teka Teki Silang 

  Berikut prosedur penerapan strategi Teka Teki Silang yang digunakan 

guru
15

: 

a. Guru menggunakan teka teki silang didalam kelas sebaiknya setelah materi 

diajarkan/siswa sudah mempelajari materi. 

b. Guru menulis daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan dalam 

teka teki silang. 

c. Guru membuat jawaban dari semua pertanyaan untuk memudahkan 

menyusun susunan kotak teka-teki silang. 

d. Kategorisasi pertanyaan dalam kelompok pertanyaan mendatar dan 

pertanyaan menurun di mana jumlah pertanyaan menurun dan mendatar 

sama. (contoh: 5 pertanyaan mendatar, 5 pertanyaan menurun) 

e. Guru mengoneksikan setiap jawaban-jawaban mendatar dan menurun. 

f. Guru memperhatikan jawaban mendatar dan jawaban menurun yang 

beririsan dan saling mengisi. 

g. Agar lebih mudah, terlebih dahulu guru membuat skema susunan kotak 

sejumlah pertanyaan mendatar dan menurun. 

h. Guru mulai memilih pertanyaan nomor satu sampai seterusnya (susunan 

nomor dimulai dari nomor terkecil sampai terbesar. 

i. Guru membuat lembaran teka-teki dalam bentuk pertanyaan mendatar dan 

pertanyaan menurun. 

  
15

Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, strategi mengajar multipleintelligences 

(Kencana: Prenadamedia group 2015) h.102-103. 
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4. Rekomendasi Penerapan Strategi Teka-Teki Silang 

  Banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru ketika 

melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas dan maupun di luar kelas.Salah 

satu strategi tersebut adalah TTS atau teka-teki silang sangat menuntut siswa 

mengetahui banyak informasi pengetahuan.Sebab itu, strategi TTS tepat 

digunakan pada sekolah dasar kelas 5 sampai 6 Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).Tidak 

direkomendasikan digunakan pada kelas bawah. 

5. Langkah-langkah Strategi Crossword Puzzle 

  Dalam melaksanakan strategi, guru haruslah menyatakan masalah 

kemudian membimbing siswa melalui suatu dialog, arahan atau instruksi. 

  
Instrument-instrumen tersebut diberikan guru untuk mengarahkan 

pembelajaran sesuai tujuan yang diinginkan. 

  Agar pelaksanaan strategi crossword puzzle dapat berjalan dengan efektif 

dan jelas, secara lebih rinci Zaini membuat langkah-langkah pelaksanaannya 

sebagai berikut:
16 

a) Guru menulis kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang 

berhubungan dengan materi pelajaran yang telah diberikan.  

 

  

  16
Hisyam Zaini dkk.Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), h. 71
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b) Guru membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah 

dipilih (seperti dalam teka-teki silang).  

c) Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-

kata yang telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah kepada kata-kata tersebut. 

d) Guru membagikan teka-teki kepada siswa, bisa individu atau 

kelompok. 

e) Guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang tersebut. 

f) Guru memberikan hadiah kepada kelompok atau individu yang 

mengerjakan paling cepat atau benar. 

Dari pernyataan Hisyam Zaini agar memperoleh hasil yang diharapkan, 

dalam melakukan strategi pembelajaran aktif crossword puzzle, maka langkah-

langkah strategi crossword puzzle dikembangkan kembali menjadi tiga lngkah 

yang harus dilakukan, yakni: 

1) Persiapan  

Dalam melakukan strategi, persiapan yang matang perlu dilakukan 

agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, ada beberapa 

langkah yang harus diperhatikan, yakni: 

a) Menetapkan tujuan 

b) Mempersiapkan berbagai bahan yang digunakan untuk bermain 

c) Mempertimbangkan jumlah siswa dengan alat yang digunakan 

d) Memperhatikan aturan permainan 
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e) Menyiapkan reward dan kunci jawaban 

2) Pelaksanaan  

Setelah persiapan selesai, maka langkah selanjutnya sebagai berikut: 

a) Siswa memulai mengisi crossword puzzle yang diberikan. Guru 

memperhatikan setiap kelompok serta memberi dorongan terhadap 

kesulitan yang dihadapi siswa di kelompoknya, sehingga 

permainan ini dapat terselesaikan, dan 

b) Selama permaianan berlangsung, guru hendaknya memperhatikan 

situasi secara keseluruhan, sehingga bila terjadi hambatan guru 

dapt mengetahui dan menyelesaikannya. 

3) Tindak Lanjut  

Setelah permainan selesai, kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a) Siswa mengumpulkan crossword puzzle yang telah diselesaikan, 

dan 

b) Mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi selama permainan 

dan memeriksa hasilnya. 

  Dari langkah-langkah di atas terlihat jelas bahwa strategi crossword puzzle 

merupakan strategi yang memfokuskan peninjauan kembali suatu konsep melalui 

kata-kata kunci yang dibuat semenarik mungkin sehingga memudahkan siswa 

dalam mengingat dan memahaminya. 
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 6. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Crossword Puzzle 

  Serangkaian kegiatan pembelajaran yang dijalankan agar tercipta baik 

tetaplah membutuhkan keaktifan siswa di kelas, guru sebagai moderator yang 

memimpin kegiatan pembelajaran maupun sarana pendukung lain. Oleh karena itu 

suatu strategi pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan saat dijalankan. 

Secara rinci Davis, dkk, telah menjelaskan kelebihan maupun kekurangan strategi 

crossword puzzle sebagai berikut:
17

 

1. Kelebihan  

a) Crossword puzzle dapat fleksibel dalam pembelajaran apapun. 

b) Crossword puzzle dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif 

untuk mempelajari terminology, definisi, pengejaan, dan kata kunci 

yang berkaiatan dengan nama dan fakta. 

c) Crossword puzzle membantu siswa memahami area yang telah 

dimengerti dan area yang belum dipahaminya. 

Saat siswa dapat menjawab benar, mereka akan terus merasa 

percaya diri dan semakin ingin meningkatkan kinerjanya. 

Sedangkan saat mereka menemukan kesulitan, mereka akan mudah 

bertanya dan mencari tahu jawaban benar. Sehingga memudahkan 

guru membedakan konten yang sulit maupun yang mudah. 

 

 

 

  17
Davis, dkk, Reviewing for Exams: DO Crossword Puzzles Help in the Success of 

Student Learning. The Journal of Effective Teaching, Vol. 9, No. 3, 2009, h.5-9 
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d) Crossword puzzle meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa 

terhadap suatu topic. Ketika siswa mampu menjawab benar suatu 

pertanyaan, mereka akan memiliki kepuasan tersendiri yang 

terbukti akan memperkuat keinginannya untuk terus belajar. 

 Crossword puzzle dapat menjadi aktivitas rekreasi.Strategi pembelajaran ini 

dapat membuat siswa merasa nyaman dan mengurangi tekanan dalam 

pembelajaran disbanding teknik pembelajaran tradisional. 

 Kelemahan  

a) Banyak siswa yang mengartikan teka-teki silang sebagai rekreasi 

semata sehingga banyak yang tidak serius mengerjakannya. Di 

antaranya beranggapan bahwa crossword puzzle tidak penting. 

b) Menitikberatkan pada konsep 

Crossword puzzle hanya dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan belajar siswa pada konsep yang sifatnya hafalan. 

Prosedur pembuatan crossword puzzle hanya menitikberatkan 

untuk mencari kata kunci (keyword) dari konsep yang 

dipelajarinya.Jadi crossword puzzle sulit diaplikasikan untuk 

konsep yang banyak membutuhkan analisis. 

B. Hakekat Hasil Belajar  

 1. Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam 
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bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar: (1) Keterampilan 

dan kebiasaan, (2) Pengetahuan dan pengarahan, (3) Sikap dan cita-cita.
18

 

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperolah siswa setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 

pengetahuan itu dalam kehidupan  sehari-hari. 

  Menurut Sudiyanto Waluyo hasil belajar adalah penguasaan yang   dicapai 

oleh siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah diterapkan. 

  Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan. 

Dalam kurikulu (2003) disebutkan bahwa hasil belajar mencerminkan keluasan 

dan kedalaman serta kerumitan kompetensi yang dirumuskan dalam pengetahuan, 

perilaku, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat diukur dengan berbagai teknik 

penilaian. Selanjutnya Dimyati, hasil belajar adalah hasil yang yang dicapai setiap 

akhir pelajaran. 

  Berdasarkan kurikulum 2006, hasil belajar berkaitan dengan kompetensi. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Mulyasa hasil 

belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi 

indikator kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa 

agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada  

  18
Sudjana. N. 2004. Penelitian Hasil Belajar Mengajar. Bandung: Rusda Karya.
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pengalaman langsung. 

  Sudjana menyatakan bahwa ada tiga ranah penilaian hasil belajar yakni 

ranah kognitif meliputi: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Ranah afektif meliputi: penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian dan 

organisasi. Selanjutnya ranah psikomotor merupakan keterampilan dan kemauan 

dalam bertindak. Dari ketiga ranah tersebut yang banyak digunakan oleh guru 

disekolah adalah ranah kognitif karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

  Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari kedua sisi yaitu 

sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

  Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang dicapai setelah melalui proses pembelajaran yang dapat 

dinyatakan dalam skor atau angka-angka setelah diberikan tes hasil belajar setiap 

akhir pembelajaran. 

 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Keberhasilan dalam belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan 

salah satu ukuran terhadap penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. Peran 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan 
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hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa 

penting sekali untuk diketahui, artinya dalam rangka membantu siswa mencapai 

hasil belajar yang seoptimal mungkin. 

  Menurut Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa meliputi: (1) 

Kemampuan yang dimilikinya; (2) Motivasi Siswa; (3) Minat dan perhatian; (4) 

Sikap dan Kebiasaan belajar; (5) Faktor Fisik dan Psikis. 

  Sedangkan faktor dari luar diri siswa meliputi: 

a. Kualitas pengajaran, yang dimaksudkan dengan kualitas pengajaran 

ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan pengajaran. Guru merupakan orang yang paling 

dominan mempengaruhi kualitas pengajaran, sebab guru merupakan 

sutradara sekaligus aktor dalam pembelajaran. 

b. Besarnya kelas dan suasana. 

c. Fasilitas dan sumber belajar 

  Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan berbanding lurus dengan 

hasil belajar siswa. Artinya semakin tinggi kemampuan siswa dan kualitas 

pengajaran, maka tinggi pula hasil belajar siswa. 

  Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam individu siswa 

berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar diri siswa yakni 

lingkungan.  
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  Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian 

terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku  

secara kuatitatif
19

. 

  Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan. Menurut Slameto faktor yang mempengaruhi hasil belajar: 

a. Faktor Internal: Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh), Psikologis 

(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kesiapan, kematangan, 

kelelahan. 

b. Faktor-faktor External: Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,  

pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan), Sekolah (metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran 

di atas ukuran, keadaan gedung, metode pembelajaran, tugas rumah, 

Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul bentuk kehidupan masyarakat) 

  Menurut Caroll dalam R. Angkowo dan A. Kosasih bahwa hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1) bakat belajar, (2) waktu yang tersedia 

untuk belajar, (3) kemampuan individu, (4) kualitas pengajaran, (5) lingkungan. 

 19
Djamarah, Syaiful Bahri dkk. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Rineka Cipta
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  Menurut Sardiman, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor 

intern (dari dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa.
20

  

  Dari pendapat ahli yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan faktor-

faktor hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa, terutama kemampuan 

yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 

keberhasilan belajar siswa yang dicapai. 

  Di samping faktor kemampuan yang dimiliki oleh siswa, juga ada faktor 

lain seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Adapun pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, 

sebab hakekat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang 

diniati dan disadarinya, siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk 

belajar dan berprestasi. Ia harus mengerahkan daya dan upaya untuk mencapainya.  

  Dengan demikian, keberhasilan yang dapat diraih masih juga bergantung 

dari lingkungan, artinya ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang dapat 

menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan 

pelajaran yang dominan mempengaruhi keberhasilan belajar di sekolah adalah 

kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi 

rendahnya atau pun efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran.  

  

 
20

Sardiman. 2006. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 
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C. Hakekat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar 

 1. Pengertian IPS 

  Munculnya istilah IPS dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di 

Indonesia pada tahun 1975 sebagai hasil kesepakatan akademik dan digunakan 

dalam sistem pendidikan nasional yaitu dalam kurikulum 1975. Menurut 

Suradisastra dkk “IPS lahir dari keingiann para pakar-pakar pendidikan untuk 

„membekali‟ para siswa supaya nantinya mereka mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan di masyarakat yang seringkali berkembang 

secara tidak terduga.”
21

 Sependapat mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial.Ishak dkk 

menyatakan bahwa “Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang 

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

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan.”Sejalan dengan pemikiran 

tersebut maka IPS harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan 

yang ada di masyarakat. 

  Untuk menghadapi perkembangan tersebut maka IPS menurut Samlawi 

menjadi mata pelajaran yang “… memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai 

ilmu social yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta 

kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya.”
22 

 

 

 

 

22
Fakih, Samlawi dan Bunyamin, Maftuh.(1998/1999).Konsep Dasar IPS. Bandung: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 

21
Djodjo, Suradisastra dkk.(1992/1993).Pendidikan IPS 3. Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
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Perpaduan konsep-konsep dasar tersebut menyusun IPS menjadi mata pelajaran 

yang kompleks. 

Selain itu IPS mempunyai cakupan materi yang luas karena merupakan gabungan 

dari ilmu-ilmu sosial. 

  Berbagai ilmu sosial itu pada awalnya dalam Undang-Undang sisdiknas 

pasal 37 mengkaji “… ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya 

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.”
23 

  Berbagai ilmu sosial kemudian berkembang menurut Sapriya “… 

merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, 

geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya.”
24

 dengan kondisi 

lingkungannya yang ada sehingga ilmu-ilmu sosial yang pada mulanya belum 

termasuk kedalam IPS sekarang sudah merupakan kajian dari IPS, sehingga 

menurut Sapriya IPS mencakup : 

a. Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia. 

b. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi tentang bagaimana langkanya 

sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan 

manusia yang tidak terbatas. 

c. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi dan 

bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan 

fisiknya. 

d. Ilmu sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. 

e. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kebijakan umum. 

 

 

 

23
Depdiknas. (2005).Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.Jakarta: Balai Pustaka. 

 
24

Sapriya. (2011).Pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
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f. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu-individu 

dan kelompok-kelompok kecil individu. 

g. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam 

kelompok-kelompok. 

 

  Meskipun perkembangan IPS sangat luas, tetapi dalam kegiatan 

pembelajaran di SD menurut Sardjiyo dkk, mengemukakan bahwa “guru IPS di 

Sekolah Dasar tidak berarti mengajarkan disiplin ilmu-ilmu sosial, melainkan 

mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk subjek didik 

menjadi warga Negara yang baik.”
25

 IPS di SD tidak mengacu pada seberapa luas 

cakupan ilmu-ilmu sosial tetapi bagaimana menggunakan esensi ilmu sosial untuk 

membentuk siswa menjadi warga Negara yang peka terhadap lingkungan sosial 

mereka. 

Dari beberapa penjelasan diatas, IPS SD adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisa gejala, dan masalah sosial dengan 

menggunakan konsep esensi ilmu sosial untuk memperoleh kebermaknaan bagi 

siswa dan kehidupannya agar menjadi warga Negara yang baik. 

 2. Tujuan Pembelajaran IPS SD/MI 

  IPS sebagai pendidikan bertujuan untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan 

intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber  

  

 

 25
Sugandi, Sardjiyo dan Ischak. (2008). Pendidikan IPS di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka
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daya manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pendidikan 

nasional. 

  Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan.   

D. Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian relevan sebagai bahan penguat penelitian yang 

telah dilakukan oleh para peneliti terkait penerapan strategi pembelajaran aktif 

crossword puzzle dalam pembelajaran ini adalah: 

No  Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA 

Melalui Strategi 

Pembelajaran Aktif 

Crossword Puzzle ( 

penelitian tindakan kelas 

di kelas V SDN Tugu 2 

Depok) Penelitian ini 

dilakukan oleh Edah 

Jubaedah pada tahun 

2014 
 

Penelitian ini 

fokus pada mata 

pelajaran IPA. 

Hasil penelitian 

menunjukkan hasil 

siklus I nilai rata-rata 

hasil belajar siswa 

mencapai 79,94 

dengan persentase 

(70,58%) yang 

mencapai KKM dan 

meningkat pada siklus 

II nilai rata-rata hasil 

belajar siswa menjadi 

84,5 dengan 

persentase (87,5%) 

siswa yang mencapai 

KKM. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

strategi crossword 

puzzle dapat 

meningkatkan hasil 
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belajar IPA
26

 

 Kesamaan dari kedua 

penelitian ini sama-sama 

menggunakan strategi 

pembelajaran yang sama, 

yaitu Crossword Puzzle. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

yaitu, sama-sama 

menggunakan 

mata pelajaran 

IPA. 

 

2. Penggunaan Media 

Puzzle Untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Pada Mata 

Pelajaran IPA di Kelas V 

SDN 1 Jatipurwo Tahun 

2011/2012, penelitian ini 

dilakukan oleh Rendra 

Ari Prabowo. 

Penelitian ini 

fokus pada mata 

pelajaran IPA. 

Mengungkapkan bahwa 

pembelajaran yang 

menggunakan media 

Puzzle dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa terlihat 

dari hasil pencapaian 

yang diperoleh dari 

keadaan pra siklus 

yakni 43,75% 

meningkat pada siklus I 

yakni 59,37% dan 

meningkat lagi pada 

siklus II sebesar 

81,25% sehingga dapat 

disimpulkan 

penggunaan media 

puzzle dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa.
27 

 Kesamaan dari ketiga 

penelitian ini sama-sama 

menggunakan strategi 

Crossword Puzzle 

Perbedaan dari 

penelitian ketiga 

yaitu penelitian 

ini menggunakan 

mata pelajaran 

PKN sedangkan 

penelitian kesatu 

dan kedua 

menggunakan 

mata pelajaran 

IPA 

 

 

26
Edah Jubaedah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi 

Pembelajaran Aktif  Crossword Puzzle (penelitian tindakan kelas di kelas V SDN Tugu 2 Depok)”, 

Skripsi pada Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 
  27

Rendra Ari Prabowo, Penggunaan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SDN 1 Jatipurwo Tahun 2011/2012, (Universitas 

Muhammadiyah  

Surakarta, 2012). 
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Tabel 2.1 Perbandingan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  28
Siti Aisyah, Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PKN Siswa Kelas V di MIN Kolomayan Wonodadi Blitar Tahun 

Ajaran 2013/2014, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014) 

 

3. Penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe 

Crossword Puzzle untuk 

meningkatkan hasil 

belajar PKN Siswa Kelas 

V MIN Kolomayan 

Wonodadi Blitar Tahun 

Ajaran 2013/2014, 

penelitian ini dilakukan 

oleh Siti Aisyah pada 

tahun 2014. 

Penelitian ini fokus 

pada mata 

pelajaran PKN. 

Ditemukan bahwa 

pembelajaran dengan 

menggunakan 

Crossword Puzzle ini 

mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa, 

siswa terlihat lebih aktif 

dan merasa gembira 

serta lebih memahami 

materi yang diajarkan 

karena mereka terjun 

langsung kedalam 

pembelajaran, siswa 

mampu mencapai nilai 

81,48 %, mengalami 

peningkatan yang cukup 

signifikan dari siklus 

yang pertama yang 

hanya sebesar 40,74 % 

atau meningkat sebesar 

40,74 % atau jika 

dibandingkan dengan 

sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran 

crossword puzzle dari 

33,33 % menjadi 81,48 

% terjadi peningkatan 

sebesar 48,15 %.
28
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E. Kerangka Pikir 

 Penggunaan strategi pembelajaran yang bersifat konvensional atau 

menggunakan cara lama yang berpusat pada guru menimbulkan masalah. Masalah 

yang dihadapi meliputi peserta didik yang merasa jenuh belajar, merasa bosan di 

dalam kelas, dan hasil belajar di bawah KKM.  

 Kecenderungan para guru yang mengajarkan pelajaran IPS dengan 

mengandalkan metode ceramah langsung menimbulkan kesan abstrak dan bersifat 

verbalistik yang membuat berkurangnya ketertarikan minat siswa terhadap 

pelajaran IPS.Ketidaktertarikan ini berpengaruh langsung pada hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran tersebut. 

Maka itu diperlukan suatu strategi yang dapat membuat siswa merasa senang, 

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

siswa.Salah satunya adalah strategi pembelajaran aktif crossword puzzle.Strategi 

pembelajaran aktif crossword puzzle adalah strategi pembelajaran dalam bentuk 

permainan yang diterapkan di dalam kelas untuk membantu siswa berperan secara 

aktif dengan harapan siswa dapat mengingat dan meninjau kembali materi yang 

telah dipelajarinya dengan cara yang menyenangkan. 

Penggunaan strategi permainan 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.Lebih 

dari itu, siswa dapat berperan aktif membuat keputusan dan pemecahan masalah 
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sendiri sehingga memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan 

berpikirnya. 

Dengan demikian diharapkan proses pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran aktif crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir

KONDISI 

- Guru dominan 

menggunakan 

metode ceramah 

- Proses pembelajaran 

lebih banyak terpusat 

pada guru 

- Pemilihan media 

yang kurang tepat 

- Penggunaan media 

buku teks sebagai 

satu-satunya sumber 

belajar siswa 

Penerapan strategi 

pembelajaran aktif 

crossword puzzle 

dalam pembelajaran 

IPS 

(penyajian materi dan 

evaluasi) 

Penerapan strategi pembelajaran aktif crossword puzzle pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat 

meningkatkan Hasil belajar siswa kelas V SDN 07 Andoolo 

 

KONDISI 

AKHIR 

TINDAKAN 

Siklus I 

Penerapan strategi 

pembelajaran aktif crossword 

puzzle  

Siklus II 

Penerapan strategi 

pembelajaran aktif crossword 

puzzle  

 

Siklus III ? 

Penerapan strategi 

pembelajaran aktif crossword 

puzzle  

 

Hasil belajar siswa rendah 



 

 
 

F. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkanteori-teoritersebutdiatas,maka dapatdirumuskanhipotesis 

sebagaiberikut:jika menerapkan strategi pembelajaran Crossword 

Puzzledenganmelakukan langkah-langkahnya secara  tepat, dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui pembelajaranIPS siswakelasVSDN 07 Andoolo kabupaten 

konawe selatan. 


