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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  SDN 07 Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdiri pada tahun 1981 

yang bernama SD kecil experiment negeri 2 lalobao, disulawesi tenggara ada 3 SD 

experiment salahsatunya ada di desa lalobao yang sekarang sudah terpecah menjadi 

desa puunggapu, mengapa dikatakan SD kecil experiment karena sistem belajarnya 

menggunakan modul tanpa guru dan pada tahun 2015 berganti nama menjadi SD 

Negeri 07 Andoolo.  

  Adapun nama-nama Kepala Sekolah yang pernah bertugas di SDN 07 

Andoolo mulai dari SD experiment sampai dengan berubah nama menjadi SDN 07 

Andoolo totalnya ada 11 kepala sekolah yang pernah bertugas (lihat lampiran 1) 

 Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk memacu semangat anak-anak 

yang ada di desa Puunggapu agar termotivasi untuk tetap bersekolah melanjutkan 

pendidikan mereka setelah tamat dari TK dan juga memudahkan anak-anak yang 

orang tuanya tidak mempunyai kendaraan agar bisa tetap sekolah walaupuan dengan 

berjalan kaki ini dikarenakan sekolah mereka ada di desa. 
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Adapun keadaan tenaga pengajar di SDN 07 Andoolo Kabupaten Konawe 

Selatan berjumlah 10 tenaga pendidik dalam artian garu PNS 4 orang termaksud 

kepala sekolah sedangkan guru honorer 6 orang.(lihat Lampiran 2). 

Selain data guru di atas, SDN 07 Andoolo memiliki jumlah siswa sebanyak 

100 siswa yakni: kelas I sebanyak 13 siswa, kelas II sebanyak 15 siswa, kelas III 

sebanyak 26 siswa, kelas IV sebanyak 19 siswa, kelas V sebanyak 16 siswa, kelas VI 

sebanyak 11 siswa (lihat lampiran 3). 

B. Hasil Penelitian 

 Data ini merupakan data aktivitas peneliti ketika melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas(PTK) dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan.Pelaksanaannya disesuaikan dengan prosedur penelitian yang telah 

ditentukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran Crossword Puzzle. 

Aspek yang ingin ditingkatkan pada penelitian ini adalah hasil belajar IPS pada siswa 

kelas V SDN 07 Andoolo dengan jumlah siswa 16 orang yang terdiri dari 6siswa laki-

laki dan 6 siswa perempuan.  

1. Deskripsi Pra Tindakan 

  Kegiatan diawali dengan melakukan observasi awal dan melakukan 

pertemuan dengan guru kelas V di SDN 07 Andoolo. Pada pertemuan tersebut 
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peneliti melakukan wawancara singkat dengan guru kelas V untuk mengetahui sejauh 

mana proses pembelajaran dan hasil belajar siswa tersebut. Dari hasil wawancara 

tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa pada saat pembelajaran berlangsung 

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.  

 Ini terlihat dari hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas V di SDN 07 Andoolo masih tergolong rendah dan hanya 6 siswa yang 

mencapai standar ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 60%. Hal 

tersebut dapat dilihat dari skor nilai yang diperoleh siswa kelas V SDN 07 Andoolo 

pada hasil ulangan semester ganjil sebagai berikut: 
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Tabel 4.1: Data perolehan Nilai IPS Siswa Kelas V SDN 07 Andoolo Sebelum 

Menerapkan Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle. 

No  Nama  L/P Ulangan 

semester 

ganjil 

Mencapai 

KKM (60) 

Di bawah 

KKM (60) 

1. Aldiansyah  L 35  Tidak Tuntas 

2. Adelia Putri P 48,3  Tidak Tuntas 

3. Andi Nur Ikhsan Ramadhan L 45  Tidak Tuntas 

4. Jeni Wahyuni P 41,6  Tidak Tuntas 

5. Hardianti P 60 Tuntas  

6. Islami Iqra Amalia P 68,3 Tuntas  

7. Kendil Apriansa L 63,3 Tuntas  

8. Muh. Arjun. M L 43,3  Tidak Tuntas 

9. Nurhidayat L 61,6 Tuntas  

10 Fitrianingsih P 36,6  Tidak Tuntas 

11. Reni Afiqah P 30  Tidak Tuntas 

12. Muh. Fikal Marqi L 38,3  Tidak Tuntas 

13. Farel Alvareza L 40  Tidak Tuntas 

14. Muh. Fino Pratama L 40  Tidak Tuntas 

15. Andi Fahrini Sri Bulan P 63,3 Tuntas  

16. Rika Febrianti P 61,6 Tuntas  

Jumlah 786,2 6 10 

Rata – rata 49,13   

Presentase ketuntasan 37,5 %   

Presentase tidak tuntas 75 %   

Sumber: Hasil Ulangan Akhir Semester Ganjil Kelas V SDN 07 Andoolo, 2019 

Berdasarkan tabel di atas, jika dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai  

rata-rata  𝑥 =
∑𝑓

𝑁
 dimana:  

x = Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa  

∑𝑓 = Jumlah nilaiyang diperoleh setiap siswa 

N = Jumlah siswa secara keseluruhan 
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Maka dapat diperoleh nilai rata-rata siswa kelas V sebelum tindakan adalah 

sebagai berikut:𝑥 =
∑𝑓

𝑁
=  

786,2

16
= 49,13. Dan jika dimasukkan kedalam 

rumusmenghitung persentase ketuntasan belajar siswa adalah  P =
∑𝑓𝑖

𝑁
x 100 % 

dimana: 

P = Persentase ketuntasan belajar siswa 

∑𝑓𝑖 = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

N = Jumlah siswa secara keseluruhan 

Maka dapat diperoleh persentase ketuntasan belajar siswa kelas V adalah 

sebagai berikut: P =
∑𝑓𝑖

𝑁
x 100 % =

6

16
 x 100% = 37,5%. 

 Berdasarkan hasil belajar di atas, perolehan nilai pada sumber data adalah 

yang memenuhi KKM hanya 6 siswa dan yang tidak memenuhi KKM 10 siswa.Ini 

menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap materi pelajaran masih dinilai 

kurang memuaskan karena masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru 

ketika menjelaskan materi yang diajarkan. 

Hasil ulangan semester ganjil siswa kelas V dapat juga dilihat pada gambar 

berikut: 
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Sumber: Hasil Pengolahan Nilai Pra Siklus Siswa Kelas V SDN 07Andoolo,2019 

Gambar 4.1 Data pengolahan hasil belajar siswa kelas V sebelum tindakan 

 

2. Analisis dan Refleksi Tes Awal 

Berdasarkan hasil ulangan semester ganjil, masih banyak siswa yang 

memperoleh nilai yang belum mencapai KKM ≥60. Hal ini disebabkan guru belum 

maksimal dalam menerapkan model pembelajaran dalam kelas, siswa lebih diarahkan 

untuk membaca buku paket yang ada pada siswa kemudian disuruh mengerjakan 

latihan soal, hal ini sangat memicu kualitas hasil belajar siswa dan cenderung siswa 

merasa bosan dan pasif dalam mengikuti pembelajaran.  

Guru dituntut agar mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif 

yakni pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan inovatif. Untuk menciptakan 

suasana tersebut tentunya tidak mudah. Akan tetapi ada berbagai faktor yang menjadi 

penghambat baik itu berasal dari siswa itu sendiri maupun kurangnya guru dalam 

mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif sehingga proses pembelajaran 

cenderung monoton dan tidak bervariasi serta membuat siswa menjadi jenuh dan 

Pra Siklus

6
10

49,13

37.5%

Tuntas Tidak Tuntas Rata-rata Presentase Ketuntasan
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bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Nana Sudjana yang menyatakan bahwa: 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kurikulum 

dan metode mengajar. Metode belajar yang lebih interaktif sangat diperlukan 

untuk menumbuhkan minat dan peran ikut serta dalam kegiatan 

pembelajaran. Faktor yang sangat penting adalah guru. Jika guru mengajar 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, bijaksana, tegas, 

memiliki disiplin tingga dan membuat siswa menjadi senang akan pelajaran 

yang diajarkan maka kemampuan akademik siswa akan cenderung tinggi, 

paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran.
1
 

 

 Berdasarkan pendapat di atas, Agar tidak terjadi kejenuhan dan kebosanan 

pada diri siswa, maka perlu adanya salah satu tindakan yang harus dilakukan kepada 

siswa agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran misalnya dengan 

menerapkan salah satu strategi pembelajaran aktif seperti strategi 

pembelajaranCrossword Puzzle(Teka-Teki Silang). Metode ini dinilai sebagai salah 

satu metode yang efektif meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

  3. Tindakan Siklus I 

 Tindakan pembelajaran siklus I oleh guru/peneliti di kelas V SDN 07 

Andoolo.Dilakukan dalam 2 kali pertemuan. 

 

                                                           
1
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

2007), h. 41 
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a.  Perencanaan Tindakan Siklus I 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat perencanaan atas dasar 

sebagai berikut : 

a) Pengamatan peneliti dan melihat hasil ulangan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas V SDN 07 Andoolo yang dilaksanakan pada 

tanggal 20 Desember 2018, menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial masih rendah karena kurang adanya penggunaan 

metode bervariasi dan belum menggunakan strategi crossword puzzle 

untuk memotivasi belajar siswa. 

b) Dengan menggunakan strategi yang bervariasi seperti crossword puzzle di 

dalamnya dan mengikut sertakan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran, dengan harapan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, 

dan dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Pada tindakan I, 

peneliti menerapkan strategi pembelajaran crossword puzzle dalam proses 

belajar mengajar dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman siswa 

terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga nanti terjadi 

peningkatan hasil belajar setelah diterapkannya strategi pembelajaran. 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan 

persiapan. Secara rinci rencana pembelajaran pada siklus pertama yang terdiri dari 



52 
 

 
 

dua kali pertemuan, dengan menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle 

adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti membuat silabus (lihat lampiran 5) dan  RPP/skenario 

pembelajaran untuk tindakan siklus I (lihat lampiran 7 dan lampiran 13) 

2) Membuat lembar observasi terhadap guru  dan siswa selama pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas. 

3) Membuat soal lembar kerja siswa 

4) Membuat soal evaluasi untuk tes tindakan siklus I. (lihat lampiran 18) 

5) Menyiapkan Hadiah 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Pada rencana tindakan siklus pertama ini, peneliti menerapkan strategi 

crossword puzzle yang diupayakan agar siswa dapat memahami materi, dan mampu 

berperan aktif dalam belajar dikelas, serta terlibat aktif dalam mengemukakan 

jawaban dari guru sehingga hasil belajar mereka meningkat. Dengan menggunakan 

strategi crossword puzzle diharapkan pengetahuan siswa tentang pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial menjadi maksimal, nilai belajar siswa meningkat sehingga 

diharapkan agar pelajaran yang diperoleh dari sekolah dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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 Siklus pertama dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan, yang dilaksanakan pada hari 

rabu dan kamis yaitu tanggal 10 April dan 11 April 2019.Kegiatan pembelajaran 

dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya 

peristiwa kebangsaan masa penjajahan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial.RPP dikembangkan berdasarkan silabus yang dipakai oleh guru SDN 07 

Andoolo. 

 Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku pegangan guru 

dan siswa tema 7 peristiwa dalam kehidupan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V. 

Adapun untuk mengungkap hasil belajar siswa adalah dengan soal test hasil belajar 

yang diberikan pada akhir pertemuan setiap siklusnya. Kriteria (indikator yang 

menjadi penanda) untuk menentukan bahwa dengan penerapan strategi crossword 

puzzle telah berhasil memecahkan masalah yang sedang diupayakan, dilakukan secara 

kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas dapat dilihat dari aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran seperti tingkat motivasi, keantusiasan, dan keterampilan 

peserta dalam memahami pertanyaan. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan peneliti 

selama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berlangsung. Sedangkan secara 

kuantitas dilakukan dengan cara test. Keberhasilan individual ditetapkan jika siswa 

mengalami ketuntasan belajar minimal 60. 

 Setelah disiapkan perangkat pembelajaran maka, peneliti melakukan tindakan 

pembelajaran siklus I. 
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1). Pertemuan I : 2 x 35 menit 

  Siklus 1 pertemuan 1dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2019 jam 07.40-

09.00 WITA dengan materi pembelajaran 3 sub tema 1 Peristiwa Perlawanan 

terhadap Portugis dan Peristiwa Perlawanan terhadap Belanda (lihat lampiran 6). 

Kegiatan awal diawali dengan ucapan salam dan do’a dilanjutkan dengan 

mengabsensi siswa, mengecek kerapian siswa, menyebutkan materi yang akan 

dipelajari dan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

  Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi tentang Peristiwa Perlawanan 

terhadap Portugis dan Peristiwa Perlawanan terhadap Belanda sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah menjelaskan materi guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mencatat materi kemudian guru membagi siswa 

dalam perkelompok terdiri dari 2 siswa untuk mengerjakan soal ayo berlatih dan ayo 

berdiskusi, kemudian jika ada siswa yang telah selesai mengerjakan soal maka maju 

kedepan bersama teman kelompoknya untuk membacakan hasil jawaban mereka. 

Kegiatan selanjutnya guru membagikan lembar teka-teki silang kepada setiap siswa 

(lihat lampiran 10) lalu guru menuliskan kata kunci yang berhubungan dengan materi 

yang telah diberikan, guru meminta siswa untuk mengisi jawaban mendatar atau 

menurun berdasarkan soal yang telah disiapkan, kemudia guru membatasi waktu 

mengerjakan soal. 
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 Kegiatan selanjutnya, adalah guru melakukan klarifikasi mengenai proses 

pembelajaran. Setelah itu, Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. Kemudian guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil 

belajar yang telah dilakukan untuk menyegarkan kembali ingatan siswa, kemudian 

menutup pembelajaran dengan do’a dipimpin salah seorang siswa. 

2). Pertemuan II : 2 x 35 menit  

  Siklus I pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2019 jam 07.30-

09.00 WITA dengan materi pembelajaran 4 sub tema 1 peneliti mengajarkan Masa 

Awal Pergerakan Nasional, Masa Awal Radikal dan Masa Moderat (lihat lampiran 

12).Kegiatan awal diawali dengan ucapan salam dan do’a dilanjutkan dengan 

mengabsensi siswa, mengecek kerapian siswa. menyebutkan materi yang akan 

dipelajari dan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

 Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi tentang Masa Awal Pergerakan 

Nasional, Masa Awal Radikal dan Masa Moderat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Setelah menyampaikan materi, guru mempersilahkan kepada para 

siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan. Kemudia 

siswa menjawab soal ayo berlatih dan ayo menulis setelah itu jika ada siswa yang 

sudah menyelesaikan soal untuk maju kedepan membacakan hasil jawabannya. 

Kegiatan selanjutnya guru membagikan lembar teka- teki silang kepada setiap siswa 

(lihat lampiran 16) dan menuliskan kata kunci yang berhubungan dengan materi yang 
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telah diberikan, kemudian guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus 

mencari jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan dan guru meminta siswa 

mengisi jawaban mendatar atau menurun berdasarkan soal, kemudian guru 

membatasi waktu mengerjakannya dan siapa yang nilainya tertinggi akan diberikan 

hadiah untuk memacu semangat siswa. 

 Kegiatan selanjutnya, adalah guru memberikan hadiah kepada siswa yang 

mengerjakan paling cepat dan benar.Selanjutnya, guru memberikan tes evaluasi per 

individu kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa. Setelah itu, Guru 

bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan untuk 

menyegarkan kembali ingatan siswa, kemudian guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan  menutup pembelajaran dengan do’a 

dipimpin salah seorang siswa. 

a. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan tindakan pembelajaran 

dikelas sesuai dengan strategi pembelajaran Crossword Puzzle. Aspek-aspek yang 

diamati dalam kegiatan observasi ini meliputi aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran. Observasi ini dilakukan sejak tindakan dimulai yakni dari awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

d. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

1). Hasil observasi guru pada pertemuan pertama siklus I 
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Selama pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan pertama, 

Observer/pengamat melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword 

Puzzle(Teka-Teki Silang). Pengamatan tersebut menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru untuk mengetahui kesesuaian antara rencana tindakan dan pelaksanaan 

tindakan. 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus I pertemuan pertama dari 

20 aspek yang diamati ada 6 aspek yang tidak terlaksana (lihat lampiran 8) yaitu guru 

tidak mengecek kerapian siswa, guru tidak menghubungkan materi yang diajarkan 

dalam kehidupan sehari-hari, guru tidak membatasi waktu mengerjakan teka-teki 

silang akhinya masih ada siswa yang bermain kepada temannya tidak mengerjakan 

TTS sehingga pada saat jam pelajaran hampir berakhir soal yang diberikan belum 

selesai dikerjakan, guru tidak meminta salahsatu siswa untuk maju kedepan 

membacakan jawaban dan pertanyaan yang telah diisi pada lembar teka-teki silang, 

guru tidak memberikan hadiah kepada siswa yang mengerjakan paling cepat atau 

benar, dan guru tidak memberikan arahan dan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Hal ini kurangnya waktu yang diberikan yakni hanya 2 x 35 menit dalam 1 x 

pertemuan.Sedangkan dalam pembentukan kelompok memakan waktu yang cukup 

lama karena masih banyaknya siswa yang enggan menerima teman kelompoknya. 

Adapun hal yang harus dilakukan guru adalah, guru harus memberikan pengertian 

kepada siswa siswa agar tidak memilih-milih teman, guru harus menyampaikan 
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tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa dan guru harus memberikan pesan moral 

kepada siswa, guru harus mampu menguasai kelas dengan baik selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga harus mampu mengefisienkan waktu 

dengan baik agar semua proses pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal 

Adapun presentase hasil observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan 

pertama setelah menerapkan strategi pembelajaran Crossword Puzzle( Teka-Teki 

Silang) dinilai masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil presentae yang 

diperoleh yakni 70%.Hal tersebut masih dianggap kurang karena semua aspek 

kegiatan pembelajaran belum terlaksana dengan baik. 

2). Hasil Aktivitas Guru pada Siklus I Pertemuan Kedua 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan kedua sudah mulai 

berjalan dengan lancer dan cukup terorganisir. Dari 21 aspek yang diamati ada 4 

aspek yang belum terlaksana dengan baik (lihat lampiran 14) yaitu guru tidak 

mengecek kerapian siswa, ketika siswa melakukan presentasi untuk maju kedepan 

masih ada siswa yang tidak rapi dalam berpakaian, guru tidak memberi komentar atas 

pertanyaan atau jawaban siswa ini berakibat ketika guru menjelaskan suatu materi 

siswa tidak ada lagi yang bertanya, guru tidak meminta salahsatu siswa untuk maju 

kedepan membacakan jawaban dan pertanyaan yang telah diisi pada lembar teka-teki 

silang akibatnya siswa tidak mengetahui jawaban yang mereka tulis itu benar atau 

tidak, dan guru tidak memberikan arahan dan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya ini berdampak pada saat pertemuan selanjutnya 

masih ada siswa yang tidak mengerti dengan materi yang diberikan karena mereka 
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tidak belajar dirumah. Adapun hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan kedua 

siklus I ini adalah 80,95% sehingga dengan hasil tersebut, maka aktivitas guru dapat 

dinilai masih kurang efektif karena ada beberapa aspek yang tidak terlaksana. Hasil 

observasi terhadap aktivitas guru pada siklus I selama 2 X pertemuan dapat dilihat 

pada grafik dibawah ini: 

Sumber: Hasil Pengolahan Aktivitas Guru Siklus I Kelas V SDN 07 Andoolo, 2019 

Gambar 4.1 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I 

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dinyatakan bahwa aktivitas guru 

pada siklus I pertemuan pertama mencapai 70%. Pada pertemuan kedua meningkat 

menjadi 80,95%, sehingga aktivitas guru pada siklus I pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua mengalami peningkatan sebesar 10,95%. 

𝑁𝑃 =
14

20
𝑥100 = 70%.   𝑁𝑃 =

17

21
𝑥100 = 80,95% 

 

 

Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua

30,00%
19,04%

70,00%
80,95%

Aktivitas Guru Siklus I

Tidak Terlaksana

Terlaksana
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e. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

 1). Aktivitas Siswa pada Siklus I Pertemuan Pertama 

 hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama dari 

20 aspek yang diamati, ada 3 aspek yang tidak terlaksana (lihat lampiran 9) yaitu 

siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dengan serius, ketika guru sedang 

menjelaskan masih ada siswa yang bermain dengan temannya dan ada juga siswa 

yang bercerita dengan temannya saat proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak 

mendapatkan hadiah dan masih banyak siswa yang belum selesai dalam mengerjakan 

lembar TTS dikarenakan jam pelajaran hampir selesai karena guru tidak membatasi 

waktu mengerjakannya, siswa tidak mendengarkan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya dikarenakan guru tidak menyampaikan kepada siswa akhirnya 

banyak siswa yang tidak belajar dirumah ini berdampak pada materi yang diberikan 

masih ada siswa yang belum paham, masih ada siswa tidak bertanya terkait dengan 

materi yang belum dipahami akhirnya pada saat mengerjakan soal masih ada siswa 

yang lupa jawabannya, masih ada siswa yang menyontek kepada temannya dalam 

mengerjakan soal TTS bahkan ada siswa yang menulis jawabannya meja berharap 

jawaban itu benar. Hal ini disebabkan karena guru kurang memperhatikan siswa dan 

guru masih kurang memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa belum 

termotivasi untuk bertanya maupun memberikan tanggapan. 
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 Adapun hal yang harus dilakukan adalah guru harus memberikan motivasi 

kepada siswa agar mereka rajin belajar dirumah sehingga pada pertemuan selanjutnya 

siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru dengan baik.Selain itu, siswa juga harus 

memiliki sifat berani dalam bertanya atau menyampaikan gagasan kepada 

guru.Adapun hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama adalah 

dengan presentase 85%. Hasil yang diperoleh dikatakan belum maksimal karena 

disebabkan ada beberapa aspek yang belum terlaksana 

 2). Aktivitas Siswa pada Siklus I pertemuan Kedua 

 Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan kedua sudah berjalan dengan lancar 

dan cukup terorganisi. Dari 21 aspek yang diamati, ada 3 aspek yang tidak terlaksana 

(lihat lampiran 15) yaitu siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru, siswa tidak 

bertanya kepada guru jika menemui kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa tidak 

mendengarkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dikarenakan 

guru tidak menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Adapun hasil persentase aktivitas siswa pada siklus I pertemuan kedua ini adalah 

85,71% sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa pada pertemuan kedua siklus 

I masih belum maksimal karena ada beberapa aspek yang tidak terlaksana dengan 

baik. Hasil Observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran siklus 1 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Sumber: Hasil Pengolahan Aktivitas Siswa Siklus I Kelas V SDN 07 Andoolo, 2019 

Gambar 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dinyatakan bahwa aktivitas siswa pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua mengalami peningkatan. Hasil persentase 

aktivitas siswa pada pertemuan I sebesar 85% dan aktivitas siswa pada pertemuan II 

adalah sebesar 85,71%. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama 

dan kedua sebesar 0,71%. 

𝑁𝑃 =
17

20
𝑥100 = 85%.   𝑁𝑃 =

18

21
𝑥100 = 85,71% 

 

a. Evaluasi 

  Setelah dua kali pertemuan, pertemuan kedua diadakan evaluasi melalui tes 

hasil belajar.Evaluasi diberikan untuk mengetahui keberhasilan tindakan siklus I 

melalui penerapan strategi Crossword Puzzle.Hasil tes belajar siswa kelas V SDN 07 

Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua

15,00% 14,28%

85,00% 85,71%

Aktivitas Siswa Siklus I

Tidak Terlaksana

Terlaksana
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Andoolo pada siklus I dilaksanakan pada akhir pertemuan siklus I dengan 

memberikan 10 butir soal yang dikerjakan oleh siswa. Hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.2 : Data Perolehan Nilai Siswa pada Siklus I melalui Penerapan Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle 

No  Nama  L/P Evaluasi 

siklus 1 

Mencapai 

KKM (60) 

Di bawah 

KKM (60) 

1. Aldiansyah  L 70 Tuntas   

2. Adelia Putri P 90 Tuntas   

3. Andi Nur Ikhsan Ramadhan L 40  Tidak Tuntas 

4. Jeni Wahyuni P 80 Tuntas   

5. Hardianti P 50  Tidak Tuntas 

6. Islami Iqra Amalia P 40  Tidak Tuntas 

7. Kendil Apriansa L 60 Tuntas   

8. Muh. Arjun. M L 60 Tuntas   

9. Nurhidayat L 90 Tuntas   

10 Fitrianingsih P 80 Tuntas   

11. Reni Afiqah P 20  Tidak Tuntas 

12. Muh. Fikal Marqi L 80 Tuntas   

13. Farel Alvareza L 20  Tidak Tuntas 

14. Muh. Fino Pratama L 60 Tuntas   

15. Andi Fahrini Sri Bulan P 50  Tidak Tuntas 

16. Rika Febrianti P 40  Tidak Tuntas 

Jumlah 930 9 7 

Rata-rata 58,12   

Presentase Ketuntasan 56,25%   

Presentase Tidak Tuntas 43,75   
Sumber: Hasil Pengolahan Nilai Tes Siklus I Siswa Kelas V SDN 07 Andoolo, 2019 

 Bila dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai rata-rata X =
∑𝑓

𝑁
=

930

16
= 

58,12 
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Persentase hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus % 

ketuntasan P =
∑𝑓𝑖

𝑁
× 100 % = 

9

16
 x 100 % = 56,25%. 

Dimana : 

P = Persentase Ketuntasan 

∑ƒἱ = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

N = jumlah siswa secara keseluruhan 

  Berdasarkan hasil belajar di atas, diketahui perolehan nilai yang paling 

tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah 20 dengan rata-rata 58,12 sementara 

ketuntasan yang diperoleh hanya mencapai 56,25% berarti yang mencapai ketidak 

tuntasan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  adalah 7 siswa dan yang 

mencapai ketuntasan hanya  9 siswa. Adapun hasil persentase peningkatan hasil 

belajar dari skor awal dan setelah pelaksanaan siklus I dapat dilihat pada hasil di 

bawah ini: 

 untuk menghitung peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus 1, maka 

digunakan rumus P= 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
x 100 % =    

58,12−49,13

49,13
 x 100% = 18,29 %.  

Dimana: 

P  = pesentase peningkatan 

Posrate  = nilai sesudah tindakan 
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Baserate = nilai sebelum tindakan 

  Dengan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil 

belajar siswa pada survei awal dan setelah pelaksanaan siklus I dengan persentase 

hasil peningkatan 50% dibandingkan hasil belajar pada survei awal. Peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada gambar berikut: 

Sumber: Hasil Pengolahan Nilai Tes Siklus I Siswa Kelas V SDN 07 Andoolo,  2019 

Gambar 4.3 Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

b. Refleksi Tindakan Siklus I 

Hasil penelitian tindakan siklus I dengan penerapan strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle menunjukkan peningkatan hasil belajar yang cukup memuaskan 

namun belum berhasil sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini 

yaitu 70% hasil belajar siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan di SDN 07 

Andoolo yaitu 60. Dan hasil belajar siklus 1 menunjukkan bahwa dari 16 siswa yang 

Pra Siklus Siklus I

6
910

7

49,13

58,12

37.5% 56,25%

Tuntas Tidak Tuntas Rata-rata Presentase Ketuntasan



66 
 

 
 

mengikuti, 7 orang siswa atau 43,75% belum mencapai KKM sehingga penelitian 

tindakan kelas dilanjutkan ke siklus II dengan melanjutkan rencana 

pembelajaranCrossword Puzzle.  

Hasil analisis terhadap aktivitas guru dan siswa pada tindakan kelas siklus I 

menjadi bahan refleksi untuk tindakan pada siklus berikutnya. Adapun refleksi 

kegiatan pada siklus 1 yaitu sebagai berikut  

 Strategi pembelajaran Crossword Puzzle adalah strategi pembelajaran aktif 

bagi peserta didik dimana siswa yang pasif akan menjadi aktif dengan melibatkan 

peserta didik untuk berfikir saat pembelajaran berlangsung dengan mengisi teka-teki 

silang yang dapat mengundang minat dan partisipasi peserta didik. Teka-teki silang 

yang dimaksudkan bahwa selain ada unsur permainan ada juga unsur pendidikannya. 

Tujuan dari strategi Crossword Puzzle ini tidak lain agar siswa secara aktiif 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif. 

 Pada siklus 1 pertemuan pertama, ketika peneliti melakukan pengajaran 

dengan menerapkan Strategi pembelajaran Crossword Puzzle pada siswa SDN 07 

Andoolo terkhusus pada kelas V peneliti mengalami kendala saat proses 

pembelajaran berlangsung. Kendala-kendala tersebut bersumber dari siswa. Adapun 

kendala yang dihadapi adalah: 
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a. masih ada siswa yang bekerja sama dengan teman sebangkunya untuk 

mengerjakan  lembar TTS yang diberikan, akibatnya siswa tersebut 

bergantung kepada temannya sehingga siswa tersebut tidak mau berusaha 

sendiri untuk mencari jawaban. 

b. Masih ada siswa yang menyontek dengan menuliskan jawaban dimeja belajar 

berharap jawaban yang ditulis itu benar, ini berdampak bahwa tindakan siswa 

tersebut akan menjadi kebiasaannya. 

Hal ini disebabkan karena guru antara lain: 

b. Guru belum dapat mengorganisir waktu dengan baik pada pertemuan 

pertama. 

c. Guru kurang memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa 

d. Guru kurang tegas dalam proses pembelajaran 

Hal tersebutlah yang menjadi kendala saat peneliti masuk memberikan materi 

dengan menerapkan strategi Crossword Puzzle pada siklus I pertemuan pertama 

akibatnya kegiatan proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal 

sebagaimana yang diharapkan peneliti. 

 Adapun cara yang dilakukan agar kekurangan tersebut dapat teratasi  adalah 

peneliti yang bertindak sebagai guru dalam pembelajaran berusaha lebih tegas dalam 

memberikan arahan, perintah, hadiah dan hukuman serta dapat memanfaatkan waktu 

dengan sebaik mungkin. Selain itu hal yang dilakukan peneliti adalah mengelilingi 
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setiap meja siswa dan memperhatikan siswa, selanjutnya peneliti berusaha untuk 

lebih giat belajar terutama sehari sebelum kegiatan mengajar dilakukan, lebih 

memaksimalkan lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Lebih memacu motivasi dan 

keberanian siswa untuk bertanya. 

 Dalam siklus I pertemuan kedua ini peneliti lebih ketat menjaga siswa agar 

tidak ada lagi siswa yang bekerja sama serta menyontek akibatnya siswa mengalami 

perubahan antara lain: 

a. Siswa tidak saling mengharapkan dalam mengerjakan lembar TTS 

b. Tidak ditemukan lagi siswa yang menyontek dimeja belajarnya 

c. Siswa aktif dan sangat antusias selama proses pembelajaran berlangsung. 

  Melihat perubahan pada siswa tersebut, maka peneliti menerapkan hal 

tersebut selama kegiatan pembelajaran berlangsung hingga pada siklus ke II sampai 

dengan kegiatan penelitian dihentikan, sebelum teta-teki silang diberikan peneliti 

akan memberikan hadiah bagi siswa yang mendapat nilai tertinggi untuk memacu 

semangat belajar peserta didik dalam mengisi lembar teka-teki silang. 

4. Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

   Tahap perencanaan siklus II adalah menyusun rencana tindakan  yang 

dilaksanakan selama siklus II sesuai dengan strategi pembelajaran  Crossword Puzzle 

pada materi Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi (lihat lampiran 16).Siklus kedua 
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dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, yang dilaksanakan pada hari jum’at dan 

sabtu pada tanggal 19 April dan 20 April 2019. Kegiatan pembelajaran dirancang 

untuk menindak lanjuti kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada siklus I, yaitu 

untuk semakin meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa setiap 

pembelajaran.Peneliti membuat perencanaan atas dasar pengamatan peneliti dengan 

melihat nilai tes siklus I pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu terdapat 

7 siswa yang dinyatakan tidak lulus karena nilai yang diperolehnya di bawah standar 

kelulusan minimum. Berikut secara rinci rencana pembelajaran pada siklus kedua ini 

yang terdiri dari dua kali pertemuan, dengan menggunakan strategi crossword puzzle 

adalah sebagai berikut : 

a) Membuat RPP/skenario pembelajaran siklus II (lihat lampiran 22 dan 

lampiran 28). 

b) Membuat lembar observasi terhadap guru dan siswa selama pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas. 

c) Membuat soal lembar kerja siswa. 

d) Menyusun tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar IPS setelah 

penerapan strategi  pembelajaran kooperatif tipe Crossword Puzzle siklus II. 

Pada rencana tindakan siklus kedua ini, peneliti menerapkan strategi 

crossword puzzle yang diupayakan agar siswa dapat memahami materi, dan 

mampu berperan aktif dalam belajar di kelas, serta terlihat aktif dalam 

mengemukakan jawaban dari guru sehingga hasil belajar mereka meningkat. 
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Dengan menggunakan strategi crossword puzzle diharapkan pengetahuan 

tentang pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi maksimal, nilai belajar 

siswa meningkat sehingga diharapkan agar pelajaran yang diperoleh dari 

sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Menyiapakan hadiah untuk siswa yang berhasil mengerjakan soal paling 

benar dan mendapat nilai tertinggi, hadiah digunakan untuk memacu 

semangat belajar para siswa. 

 Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas V pegangan guru dan siswa. Adapun untuk mengungkap 

hasil belajar siswa adalah dengan soal test hasil belajar. Kriteria (indikator yang 

menjadi penanda) untuk menentukan bahwa dengan penerapan strategi crossword 

puzzle telah berhasil memecahkan masalah yang sedang diupayakan, dilakukan secara 

kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas dapat dilihat dari aktivitas peserta selama 

proses pembelajaran seperti tingkat motivasi, keantusiasan, dan keterampilan peserta 

didik dalam memahami keterampilan peserta dalam memahami pertanyaan. Hal ini 

dapat dilihat dari pengamatan peneliti selama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

berlangsung. Sedangkan secara kuantitas dilakukan dengan cara test. Keberhasilan 

individual ditetapkan jika siswa mengalami ketuntasan belajar minimal 60. 
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b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1). Pertemuan I : 2 x 35 menit 

Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 19April 

2019 jam 07:50-09:20 WITA dengan materi pembelajaran 1 subtema 2 Peristiwa 

Pembacaan Teks Proklamasi (lihat lampiran 21). Kegiatan awal proses pembelajaran 

diawali dengan berdoa bersama, kemudian mengabsensi siswa, menyebutkan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan menjelaskan pada siswa mengenai model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

 Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi Peristiwa Pembacaan Teks 

Proklamasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah 

menyampaikan materi, guru mempersilahkan kepada para siswa untuk mengajukan 

pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan.Setelah siswa selesai bertanya, 

guru kemudian menjawab pertanyaan siswa.Kegiatan selanjutnya, guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 1 kelompok 2 siswa kemudian 

siswa mengerjakan soal “ayo berdiskusi”, kelompok yang mengerjakan paling cepat 

maju kedepan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka, selanjutnya guru 

membagikan lembar teka-teki silang kepada setiap siswa (lihat lampiran 25), lalu 

guru menuliskan kata kunci yang berhubungan dengan materi yang telah diberikan, 

selanjutnya guru membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah 

dipilih, selanjutnya guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus mencari 

jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan, selanjutnyaguru meminta siswa untuk 



72 
 

 
 

mengisi jawaban mendatar atau menurun berdasarkan soal yang telah disiapkan, 

selanjutnya guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang. 

 Kegiatan selanjutnya, adalah guru memberikan hadiah kepada siswa yang 

mengerjakan paling cepat atau benar, kemudian guru meminta salah  satu siswa untuk 

maju  kedepan kelas  menyimpulkan pembelajaran hari ini, selanjutnya guru 

memberikan arahan dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan guru menutup pelajaran dengan do’a dipimpin salah seorang siswa. 

2). Pertemuan 2 : 2 x 35 menit 

 Siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 

2019 jam 07:30-09:10 WITA dengan materi pembelajaran 3sub tema 2 Peristiwa 

heroik dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan (lihat lampiran 27). Kegiatan 

awal, guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan do’a dilanjutkan 

dengan mengabsensi siswa, kemudian guru mengecek kerapian siswa, kemudian guru 

menyebutkan materi yang akan dipelajari, kemudian guru menjelaskan tentang 

tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 

 Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi Peristiwa heroik dalam 

menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.Setelah menyampaikan materi, guru mempersilahkan kepada para siswa 

untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan.Setelah siswa 

selesai bertanya, guru kemudian menjawab pertanyaan siswa, pada kegiatan “ayo 

membaca” siswa membaca dan mengamati gambar tentang Peristiwa-peristiwa 
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Heroik setelah Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian pada 

kegiatan “ayo berlatih” siswa secara mandiri menjawab pertanyaan-pertanyaan pada 

buku siswa berkaitan dengan bacaan tentang peristiwa-peristiwa Heroik setelah 

pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan, pada kegiatan “ayo berdiskusi” siswa 

menandai peta daerah-daerah tempat terjadinya Peristiwa Heroik setelah pembacaan 

Teks Proklamasi Kemerdekaan dan siswa menulis materi pembelajaran, selanjutnya 

guru membagilembar teka-teki silang kepada setiap siswa (lihat lampiran 31), 

kemudian guru menulis kata kunci yang berhubungan dengan materi yang telah 

diberikan, kemudian guru membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang 

telah dipilih, kemudian guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus 

mencari jawaban berdasarkan soal yang telah disiapkan, kemudian guru meminta 

siswa untuk mengisi jawaban mendatar atau menurun berdasarkan soal yang telah 

disiapkan, dan guru membatasi waktu mengerjakan teka-teki silang. 

 Kegiatan selanjutnya, adalah gurumemberikan hadiah kepada siswa yang 

mengerjakan paling cepat atau benar, kemudian guru membagikan soal sebagai 

evaluasi materi yang diajarkan (lihat lampiran 33), guru memberikan hadiah kepada 

siswa yang mendapat nilai tertinggi dari hasil test evaluasi siklus 1 dan 2, kemudian 

guru meminta salah satu siswa untuk maju kedepan menyimpulkan pembelajaran hari 

ini, dan guru menutup pelajaran dengan do’a dipimpin salah seorang siswa. 
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c. Observasi 

d. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II  

Sebagaimana pelaksanaan tindakan siklus I yang telah dianalisis dan direfleksi 

baik dari segi penerapan metode pembelajaran yang dilihat dari hasil belajar siswa, 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, maka pada siklus II 

peneliti dan Observermelakukan proses pembelajaran dan pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa melalui lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti 

sebelumnya. Lembar observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa 

setelah tindakan siklus I ke siklus II apakah meningkat atau tidak atau justru tambah 

menurun. 

1). Hasil Aktivitas Guru Pertemuan pertama 

Dari hasil observasi aktivitas guru menunjukkan bahwa guru dan siswa secara 

umum telah mampu melaksanakan skenario pembelajaran dengan cukup baik. Dari 

20 aspek yang diteliti ada 2 aspek yang tidak terlaksana dengan baik yakni guru 

tidakmengecek kerapian siswa, guru tidak menghubungkan materi yang diajarkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan 

pertama siklus II adalah 90%. (lihat lampiran 23) 

2). Hasil Aktivitas Guru Pertemuan Kedua 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan kedua sudah berjalan 

dengan baik dan terorganisir. Dari 21 aspek yang diamati, semuanya dapat terlaksana 
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dengan baik. Hal ini berarti bahwa guru sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

skenario pembelajaranCrossword Puzzle yang telah dibuat. 

Kinerja guru pada siklus II pertemuan kedua telah terlaksana dengan baik jika 

dibandingkan dengan perrtemuan perrtama siklus II. Pada pertemuan kedua ini semua 

aspek telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

persentase hasil observasi yang mencapai 100% untuk kegiatan yang terlaksana (lihat 

lampiran 29). Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus II selama 2 X 

pertemuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Sumber: Hasil Pengolahan Aktivitas Guru pada Siklus II SDN 07 Andoolo, 2019 

Gambar 4.4 Data Hasil Observasi Terhadap aktivitas Guru Siklus II 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dinyatakan bahwa aktivitas guru dalam 

setiap pertemuan mengalami peningkatan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa persentase aktivitas guru pada. Pada siklus II pertemuan pertama meningkat 

menjadi 90% sedangkan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan sebesar 

100%. 

Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua

10,00%
0,00%

90,00%
100,00%

Aktivitas Guru Siklus II

Tidak Terlaksana

Terlaksana
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𝑁𝑃 =
18

20
𝑥100 = 90%.   𝑁𝑃 =

20

20
𝑥100 = 100% 

e. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

1). Hasil Observasi Siswa pada Siklus II Pertemuan Pertama 

Adapun hasil observasi siswa pada siklus II pertemuan pertama adalah 

95%.Dari 20 aspek yang diteliti ada 1 aspek yang tidak terlaksana dengan baik yakni 

siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dengan serius dikarenakan masih ada 

siswa yang berbicara kepada temannya pada saat guru sedang menjelaskan. Hal ini 

dinilai sudah maksimal karena hampir semua aspek sudah berjalan dengan sangat 

baik (lihat lampiran 24). 

2). Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II pertemuan kedua 

Adapun hasil observasi siswa pada siklus II pertemuan kedua adalah 100%. 

Hal ini dinilai sudah maksimal karena semua aspek sudah berjalan dengan sangat 

baik (lihat lampiran 30). Adapun persentase peningkatan aktivitas pada siklus II dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Aktivitas Siswa pada Siklus II, 2019 

Gambar 4.5 Data Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Siklus II 

Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua

5,00% 0,00%

95,00% 100,00%

Aktivitas Siswa Siklus II

Tidak Terlaksana

Terlaksana
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Berdasarkna gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada persentase 

peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 

95% dan pada pertemuan kedua meningkat sebesar 100%. 

𝑁𝑃 =
20

19
𝑥100 = 95%.   𝑁𝑃 =

21

21
𝑥100 = 100% 

 

e. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan hasil belajar siswa 

melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle berupa pemberian tes 

formatif pada tiap akhir pembelajaran.Adapun hasil belajar siswa pada siklus II 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 : Data Perolehan Nilai Siswa pada Siklus II Melalui Penerapan Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle. 

No  Nama L/P Evaluasi 

siklus II 

Mencapai 

KKM (60) 

Di bawah 

KKM (60) 

1. Aldiansyah  L 70 Tuntas  

2. Adelia Putri P 100 Tuntas  

3. Andi Nur Ikhsan Ramadhan L 100 Tuntas  

4. Jeni Wahyuni P 70 Tuntas  

5. Hardianti  P 90  Tuntas  

6. Islami Iqra Amalia P 70 Tuntas  

7. Kendil Apriansa L 60 Tuntas  

8. Muh. Arjun M L 70 Tuntas  

9. Nurhidayat L 100 Tuntas  

10. Fitrianingsih P 70 Tuntas  

11. Reni Afiqah P 30  Tidak Tuntas 

12. Muh. Fikal Marqi L 60 Tuntas  

13. Farel Alvareza L 40  Tidak Tuntas 

14. Muh. Fino Pratama L 40  Tidak Tuntas 

15. Andi Fahrini Sri Bulan P 50  Tidak Tuntas 

16. Rika Febrianti P 90 Tuntas  

Jumlah 1.110 12 4 

Rata-rata 69,37   

Presentase Ketuntasan 75%   

Presentase Tidak Tuntas 25%   

 

 Bila dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai rata-rata X =
∑𝑓

𝑁
 = 

1.110

16
 = 

69,37 
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Persentase hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus % 

ketuntasan =
∑𝑓

𝑁
× 100 % = 

12

16
 x 100 % = 75 %. 

 Berdasarkan hasil belajar di atas, diketahui perolehan nilai yang paling 

tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 30 dengan rata-rata 69,37 sementara 

ketuntasan yang diperoleh hanya mencapai 75% berarti yang mencapai ketidak 

tuntasan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 4 siswa dan yang 

mencapai ketuntasan hanya 12 siswa. 

 Adapun hasil persentase peningkatan hasil belajar dari pelaksanaan siklus I ke 

pelaksanaan siklus II dapat dilihat pada hasil di bawah ini: 

 Untuk menghitung peningkatan hasil belajar dari siklus Ike siklus II, maka 

digunakan rumus P= 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
x 100 % =   

58,12−49,13

49,13
 x 100% = 19,35%.  

Dimana: 

P  = Persentase peningkatan 

Posrate    = nilai sesudah tindakan 

Baserate  = nilai sebelum tindakan 

Adapun hasil peningkatan dari pra siklus ke siklus II  sebagai berikut: 

 Untuk menghitung peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus II, maka 

digunakan rumus P= 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑒
x 100 % =    

69,37−49,13

49,13
 x 100% = 41,19%. 
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Dengan memperhatikan hasil analisis di atas, menunjukkan adanya hasil 

peningkatan belajar siswa dari siklus I setelah pelaksanaan siklus II persentase 

meningkat sebesar 51,91%. Peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus dan setelah 

pelaksanaan siklus II dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Sumber: Data Pengolahan Hasil Tes Tindakan Siklus II, PTK 2019 

 Gambar 4.6 Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 Dengan peningkatan hasil belajar siswa yang meningkat dalam pelaksanaan 

siklus membuktikan bahwa penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

kelas V SDN 07 Andoolo. 

f. Refleksi Tindakan Siklus II 

 Kegiatan refleksi pada siklus II ini, menunjukkan hasil yang mengembirakan 

bagi guru kolaborator dan peneliti.Hasil yang dilakukan observasi peneliti 

Pra Siklus Siklus I Siklus II

6
9

1210
7

4

49,13

58,12

69,37

38% 56,25% 75%

Tuntas Tidak Tuntas Rata-rata Presentase Ketuntasan
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menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle yang baru 

pertama kali diterapkan di kelas V SDN 07 Andoolo memberikan hasil yang sangat 

baik. Adapun kendala yang dihadapi guru pada siklus II adalah masih ada beberapa 

siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran disebabkan motivasi belajar 

siswa yang kurang oleh karena itu guru harus terus menerus memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran.  

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, hasil pelaksanaan tindakan siklus II 

dapat dilihat dari dua segi yaitu : pertama, dari proses pelaksanaan skenario 

pembelajaran oleh guru telah mencapai indikator. Kedua, segi hasil secara klasikal 

telah mencapai indikator yang diterapkan yakni telah mencapai 70% siswa 

memperoleh nilai 60.Mengacu pada indikator kinerja penelitian ini, dapat 

disimpulkan sudah tercapai, maka penelitian dilaksanakan sampai pada siklus II. 

Strategi crossword puzzle dapat juga digunakan dalam kelompok agar belajar 

siswa menjadi lebih menyenangkan, siswa tidak bosan dalam menjawab soal 

dikarenakan mereka mengerjakan perindividu dan tentunya tidak memerlukan waktu 

yang cukup banyak. 

C. Pembahasan 

1. Penerapan Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle  di SDN 07 Andoolo 

a. Aktivitas Siswa dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Crossword 

Puzzledi SDN 07 Andoolo 

 

Berdasarkan hasil observasi, analisis dan refleksi, aktivitas siswa dalalm 

kegiatan pembelajaran sebelum diterapkannya metode pembelajaranCrossword 
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Puzzle pada dasarnya masih pasif, tidak antusias dan termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Misalnya, siswa masih ada yang ribut dan tidak memperhatikan 

guru ketika mengajar serta kurangnya kerjasama antara guru dan murid sehingga 

tercipta suasana pembelajaran yang membosankan pada siswa dan berpengaruh pada 

hasil belajarnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Sabri bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh guru dalam 

menyajikan materi pelajaran baik dilakukan secara kelompok atau individu agar 

siswa mudah memahami suatu materi pelajaran yang telah diajarkan.
2
 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajran siswa lebih mudah 

dalam memahami materi pembelajaran dan akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Setelah dilakukannya tindakan, maka aktivitas siswa meningkat. Strategi  

pembelajaranCrossword Puzzle ini baru diterapkan di SDN 07 Andoolo, maka dari 

itu antusias pada kelas V cukup baik dalam melakukan model pembelajaran ini 

dimana terlihat pada hasil belajarnya persentase keberhasilan aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan kedua mencapai 85,71%dan persentase siklus 2 pertemuan kedua 

mencapai 100%. Hal ini biasa terjadi pada setiap penerapan strategi pembelajaran 

aktif, baik itu strategi pembelajaran Crossword Puzzleitu sendiri maupun strategi  

pembelajaran aktif lainnya. 

                                                           
2
Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Ciputat: Quantum Teaching, 

2007), h. 49 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam suatu 

pembelajaran salah satunya yaitu faktor siswa. Siswa sebagai penerima berbagai 

transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan guna perubahan dalam dirinya sebagai 

proses pembelajaran juga menjadi penentu yang sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran.
3
 

b. Aktivitas Guru dalam Penerapan Strategi PembelajaranCrossword 

Puzzledi SDN 07 Andoolo 

 

Dalam pengembangan pengalaman belajar, guru tidak hanya berperan sebagai 

satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada 

siswa, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menfasilitasi siswa agar aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan belajar 

menuntut guru untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan 

mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa.
4
 

Berdasarkan hasil observasi, analisis dan refleksi dapat dinyatakan bahwa 

aktivitas guru dalam kegiatan proses pembelajaran sebelum menerapkan metode 

Crossword Puzzle masih kurang efektif. Dalam proses pembelajaran, guru masih 

monoton menerapakan strategi pembelajaran ceramah dan diskusi serta tidak ada 

variasi metode pembelajaran lain dan terkadang hanya masih disuruh menyalin dan 

mengerjakan tugas. Hal ini berpengaruh pada hasil belajar yang dicapai siswa. Ketika 

dilakukannya tindakan siklus I pertemuan pertama, maka kinerja guru dalam proses 

                                                           
3
Ahmad Rifai, Dkk, Psikologi Pendidikan, (Semarang: Unnes Press, 2012), H. 68 

4
Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 

184 
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pembelajaran menjadi aktif. Misalnya, guru sudah menerapkan metode pembelajaran 

aktif yakni metode pembelajaranCrossword Puzzle.Hasil persentase observasi guru 

pada pertemuan kedua siklus I mencapai 80,95%. Sedangkan persentase pertemuan 

kedua siklus II mencapai 100%. 

Aktivitas guru dari siklus pertama ke siklus II memiliki persentase yang selalu 

sama atau stabil. Hasil persentasenya pada pertemuan II sudah mencapai target 

maksimal dan semua aspek sudah terlaksana dengan baik yaitu guru sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran, mengabsen siswa, guru sudah menanyakan 

kesiapan siswa untuk belajar, guru menjelaskan materi pembelajaran dengan baik, 

guru melakukan tanya jawab, guru sudah menguasai kelas, guru sudah menerapkan 

langkah-langkah metode pembelajaran Crossword Puzzle dengan terstruktur dan 

sistematis, guru membuat klasifikasi terhadap materi serta menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Hasil Belajar Siswa Dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Crossword 

Puzzle di SDN 07 Andoolo 

 Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari 

lingkungan, dan faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya.Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, 

seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, dan faktor fisik dan 

psikis.Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, 

sebab perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang dinanti dan 
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disadarinya.Siswa harus berusaha mengarahkan segala upaya untuk 

mencapainya.Meskipun demikian hasil yang dapat diraih masih bergantung dari 

lingkungannya.Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar yang dicapai.Salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah adalah 

kualitas pengajaran. Maksud dari kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau 

efektif tidaknya proses belajar dalam mencapai tujuan pengajaran. Oleh sebab itu 

siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah (theory of school learning ) dari 

Blomn yang mengatakan ada tiga variabel dalam teori belajar di sekolah yakni : 1) 

karakteristik individu, 2) kualitas pengajaran 3) hasil belajar siswa
5
.  

  Strategi pembelajaran aktif crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.Hasil belajar merupakan wujud pencapaian peserta didik, sekaligus merupakan 

lambang keberhasilan pendidik dalam membelajarkan peserta didik
6
. 

 Dari penelitian di atas, membukikan bahwa strategi pembelajaran crossword 

puzzle efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena siswa dituntut aktif dalam  

proses pembelajaran. Selain itu dalam mengerjakan lembar teka-teki silang siswa 

akan berusaha mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. 

Sebagaimana menurut M. Ghanoe “Apabila anak diberi beberapa pertanyaan dalam 

bentuk teka-teki, ia akan mengingat pengalaman-pengalaman dan kemudian ia akan 

   5 
Syafaruddin & Irwan Nasution, manajemen pembelajaran (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), 

h.43 
  6 

A. Muri Yusuf, asesmen dan evaluasi pendidikan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 

h.181 
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memilih jawaban yang sesuai untuk menjawab teka-teki tersebut dan manfaatnya 

dapat mengasah daya ingat yang pernah diperoleh oleh seorang anak”
7
.   

Namun demikian strategi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan. 

 Hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran crossword puzzle di kelas V pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

sebanyak dua siklus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasiL 

belajar siswa pada setiap siklus. Pada pelaksanaan pra siklus memperoleh ketuntasan 

klasikal 37,5% nilai rata-rata 49,13 berarti jumlah siswa yang telah memperoleh nilai 

> 60 sebanyak 6 siswa. 

 Siklus I ketuntasan secara klasikal menjadi 56,25 % nilai rata-rata 58,12% 

berarti jumlah siswa yang telah memperoleh nilai > 60 sebanyak 9 siswa dan di 

bawah 60 sebanyak 7 siswa dan penelitian ini berlanjut pada siklus II karena indikator 

yang telah ditetapkan belum mencapai yakni 70 % siswa telah mendapat nilai >60. 

Adapun yang mencapai faktor sehingga tidak tercapainya indikator yang telah  

ditetapkan adalah siswa belum sepenuhnya aktif dalam proses pembelajaran, hal ini 

dapat dilihat masih ada siswa yang bekerjasama dengan temannya untuk mengisi 

lembar TTS dan guru kurang memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa 

akibatnya banyak siswa yang belum selesai dalam mengerjakan lembar TTS. 

  7
 M. Ghanoe, Asah Otak Anda dengan Permainan Teka-Teki, (Yogyakarta: buku Biru, 2010), 

h. 10. 
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 Pada pelaksanaan siklus II ketuntasan secara klasikal diperoleh peningkatan 

hasil belajar siswa meningkat sebesar 75% nilai rata-rata 69,37% yang berarti bahwa 

jumlah siswa yang telah memperoleh > 60 sebanyak 12 siswa dan yang memperoleh 

nilai dibawah 60 sebanyak 4 siswa. 

 Adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam penggunaan strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle merujuk pada hasil tes siklus II, maka penelitian ini 

dihentikan pada siklus II karena indikator keberhasilannya yang telah ditetapkan telah 

tercapai.Dengan demikian upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan 

strategi pembelajaran Crossword Puzzle telah tercapai dengan cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


