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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.   Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Sebelum berbicara tentang hasil belajar perlu kita ketahui apa pengertian 

dari belajar itu sendiri, pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh para 

pakar pendidikan seperti Winkel mengemukakan pengertian belajar sebagai 

berikut: 

Belajar adalah suatu aktifitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan dan pemahaman keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat 

konstan atau mantap.
1
 

 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa belajar bukanlah sekedar proses 

yang berlangsung begitu saja, melainkan dari proses tersebut menghasilkan 

perubahan baik dari pengetahuan maupun tingkah laku sebagai akibat dari proses 

interaksi diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah proses belajar peserta 

didik yang menjadi fokus dalam kegiatan belajar itu sendiri. 

Crow dan Crow dalam Roestiyah mengemukakan belajar adalah 

perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman
2
 

Selaras dengan hal tersebut di atas Muhibbin menambahkan bahwa: 

Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan 

sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri dan interaksi dengan 

lingkungan.
3
 

  

                                                             
1W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 1996), h, 51  
2 Roestiyah N.K, Masalah Pengajaran, (Bandung: Bina Aksara, 1988), h. 8 
3 Muhibbin Syah, psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 1996), h, 89 
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 Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses interaksi psikologis pada setiap individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku, pengetahuan yang dilakukan secara terus menerus mulai 

dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diupayakan agar proses 

belajar terlaksana dengan baik yaitu memahami prinsip-prinsip pelaksanaan 

kegiatan belajar, sebagai suatu hukum, prinsip belajar akan sangat menentukan 

hasil belajar. 

Udin S. Winatasaputera, dkk. Mengemukakan tentang prinsip-prinsip 

belajar yaitu: 

Motivasi sebagai bentuk dorongan atau motor penggerak. Perhatian 

merupakan pemusatan fokus fikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Aktivitas 

merupakan proses yang sedang terjadi. Umpan balik adanya respon positif dari 

penerima dan pemberi materi. Serta memahami adanya perbedaan antar individu.
4
 

 

Motivasi merupakan pangkal puncak yang berkaitan erat dengan 

keberhasilan yang akan dicapai oleh individu yang sedang belajar. Jika siswa 

dalam proses belajar mengetahui bahwa tujuan yang hendak dicapai berguna dan 

bermanfaat baginya maka motivasi akan muncul dengan sendirinya. Perhatian dan 

motivasi teraktualisasi dalam aktifitas siswa pada saat proses belajar, seseorang 

dikatakan ikut serta dalam belajar ketika terlihat melakukan aktifitas baik aktifitas 

mental maupun emosional. Ketika proses belajar dilakukan dengan baik maka 

akan mencapai hasil belajar yang baik pula.   

 

                                                             
4 Udin S. Winasaputra, Strategi Mengajar, (Jakarta: 2005), h 27 
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Muhibbin Syah kembali mengemukakan bahwa proses belajar pada garis 

besar terdiri atas tiga tahapan yaitu: 

Masukan merupakan keadaan seseorang yang ingin belajar dengan 

bermacam-macam keadaan. Proses adalah tahap-tahap mencapai terjadinya 

perubahan yang menyangkut hasil belajar. Output merupakan pencapaian hasil 

belajar itu sendiri.
5
 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar pada 

hakikatnya mengacu pada satu tujuan yaitu hasil dari belajar tersebut, dimana 

hasil belajar merupakan salah satu tingkat keberhasilan setelah melaksanakan 

proses belajar yang di dalamnya mencakup proses belajar yang berfariasi antar 

individu. 

Winkel mengatakan bahwa hasil belajar adalah satu ukuran tingkat 

keberhasilan siswa setelah menjalani proses belajar.
6
 Selaras dengan Winkel. 

Dimyati dan Mudjiono  juga mendefinisikan hasil belajar sebagai berikut : 

 “ tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pada saat 

sebelum belajar”. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada 

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor”
7
 

Dari pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

merupakan bentuk keberhasilan atau upaya yang telah dicapai oleh seseorang dari 

proses belajar yang telah dikerjakan. Dengan berakhirnya proses belajar dan 

pembelajaran maka seseorang akan mendapatkan hasil dari proses pembelajaran 

tersebut. Hasil belajar merupakan gambaran tentang keberhasilan siswa dalam 

mengikuti proses kegiatan pembelajaran sekaligus merupakan ukuran tingkat 

keberhasilan guru dalam mengajar. 

                                                             
5 Muhibbin, op.cit., h 132 
6 Winkel,. Log cit ,. 102 
7Dimyati dan Mudjiono, belajar dan pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) h.120 
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Lebih lanjut Bloom seperti dikutip Susilana menguraikan tiga domain hasil 

belajar sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif 

 Ranah kognitif yang kita ketahui selama ini hanya berkaitkan tentang 

ranah pengetahuan serta pemahaman konseptual semata, Bloom membagi ranah 

kognitif mengacu pada 7 tingkatan yaitu: pengetahuan, pemahaman, pengertian, 

aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi. 

b. Ranah afektif 

 Ranah afektif merupakan penjelasan mengenai sikap dan emosi, Bloom 

menilai ranah afektif  dengan mengklaifikasikan atas enam kategori yaitu, 

penerimaan, pemberitahuan, respon, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik 

dari setiap sikap dan emosi yang berkaitan tentang ranah afektif tersebut. 

c. Ranah psikomotorik 

 Ranah psikomotorik yaitu perilaku keterampilan dengan klasifikasi tujuan 

psikomotorik yaitu : Peniruan, Manipulasi, Keterampilan, Artikulasi, dan 

Pengalaman ilmiah. 

Dari pandangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan seseorang dari sebelum belajar hingga setelah belajar, dengan 

menggabungkan ketiga aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik, perubahan 

dapat terjadi dari bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang paling 

kompleks yang bersifat pemecahan masalah. Hasil belajar merupakan gambaran 
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tentang keberhasilan siswa dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran 

sekaligus merupakan ukuran tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. 

2. Jenis-jenis hasil belajar 

Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono membagi lima kategori hasil belajar, 

yaitu:
8
 

a. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan 

konsep dan lambang. 

c. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik adalah kemampuan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e.  Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek 

berdasarkan penilaian terhadap obyek tertentu. 

 

 

 

 

                                                             
8Ibid…….hal 11-12. 2002 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam proses belajar siswa sehingga mempengaruhi hasil 

belajar yang dicapai.
9
 

a. Faktor internal  

Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa dan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

 Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan 

memberikan dampak yang positif dalam proses belajar siswa. Sedangkan 

kondisi fisik yang sakit atau lemah akan menghambat tercapainya hasil 

belajar yang maksimal.  

 Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor faktor itu adalah: 

kecerdasan/intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kelelahan.
10

 

 

                                                             
9Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran,(Jogjakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2010) hal. 19-20 
10Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Memepengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003)hal. 55    
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b. Faktor eksternal siswa 

Selain faktor-faktor yang berasal dari dalam (intrinsik), terdapat 

juga faktor-faktor dari luar(ekstrinsik) yang mempengaruhi belajar siswa, 

diantaranya:
11

 

 Lingkungan sosial 

Kondisi lingkungan sosial sangat mempengaruhi proses belajar 

siswa. Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan social keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Ketiga lingkungan sosial ini harus mencipatakan kondisi 

yang harmonis, selaras dan nyaman untuk mendorong siswa belajar 

dengan baik. 

  Lingkungan nonsosial Selain lingkungan sosial,  

Faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa yaitu lingkungan non-

sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial yaitu kondisi 

alamiah, faktor instrumental dan faktor materi pelajaran . 

 Kondisi alamiah 

Kondisi alamiah seperti udara yang segar, tidak panas, suasana yang 

sejuk dan tenang akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Jika kondisi 

lingkungan tidak mendukung akan menghambat proses belajar siswa. 

 

 

 

                                                             
11Ibid……hal. 26-27. 2003 
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B. Hakikat Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

Sebelum memaknai hasil belajar pendidikan agama Islam sedikit mengulas 

terkait pendidikan agama Islam itu sendiri. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara
12

 

 

Melihat teks di atas maka jelas ditegaskan bahwa proses pembelajaran 

merupakan bentuk usaha yang menginginkan anak atau peserta didik memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian serta akhlak mulia. 

Maka untuk mewujudkan hal tersebut pembelajaran pendidikan agama Islam 

merupakan pembelajaran yang memuat semua nilai tersebut.  

Pendidikan agama Islam merupakan suatu program yang terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dengan memperhatikan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya antar umat 

beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Tujuan pendidikan agama Islam yakni agar siswa memahami, menghayati, 

meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi muslim yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak  mulia. 

 

                                                             
12 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Op. cit. h. 5 
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Disamping itu, dalam tujuan pembelajaran agama Islam juga harus mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa yang sudah ada pada diri setiap 

manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelajaran 

pendidikan agama Islam harus memuat pelajaran yang berkaitan dengan tumbuh 

kembangnya kesadaran dalam memperkuat iman, membekali dan memperkaya 

ajaran agama, membina diri dalam beramal, mengembangkan potensi yang ada 

sejak lahir, memupuk rasa sosial dan berbudi pekerti yang terpuji. 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai 

dasar yang kuat, salah satunya adalah dasar religius, yang dimaksud dasar religius 

adalah dasar yang bersumber dari agama. 

Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an Surah An-Nahl Ayat 125 yang 

berbunyi: 

                              

                            

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl:125) 

 

Sehubungan dengan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa manusia 

pada hakikatnya dituntut untuk menyeru kepada yang baik dengan cara belajar, 

dan sesungguhnya ilmu adalah milik Allah swt, dan Allahlah yang memberikan 

ilmu kepada kita agar kita senantiasa mendapat pentunjuk dari Allah SWT.  
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 Adapun ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam mencakup 

lima unsur pokok yakni pembelajaran tentang Al-Qur’an dan Hadits, penanaman 

akidah, akhlak dan budi pekerti, fiqih dan hukum-hukum Islam, serta 

tariqh/sejarah yang menekankan pada ajaran agama, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan. 

 Melihat pentingnya dan besarnya peran pendidikan agama Islam, bukan 

hanya sebatas mewujudkan tujuan nasional pada umumnya, melainkan 

mewujudkan pembentukan karakter bagi peserta didik untuk menghadapi 

tantangan kedepannya dengan cara membekali diri dengan benteng keimanan 

yang kokoh, karena mewujudkan pengembangan diri yang berakhlak dan 

bertaqwa kepada Allah merupakan ruh dan esensi pokok yang harus terwujud dari 

pembelajaran pendidikan agama islam itu sendiri.  

 Berdasarkan konsep di atas, maka hasil belajar pendidikan agama Islam 

pada tingkat kognitif ( pemahaman dan pengetahauan siswa terkait nilai-nilai 

pembelajaran agama Islam) dapat diukur berdasarkan standar yang telah 

ditentukan, sedangkan keberhasilan atau hasil belajar pendidikan dari segi afektif 

dan psikomotor dapat dilihat dari adanya perubahan sikap dan tingkah lakunya 

sehari-hari selama dalam lingkup sekolah dan dalam pengawasan guru setelah 

melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam.  

 Hasil belajar pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nilai akhir yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran pendidikan agama Islam terkhusus setelah menggunakan metode 

Crossword Puzzle. 
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C. Hakikat Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Secara bahasa, metode berasal dari bahasa yunani dan terdiri dari dua suku 

kata yaitu “metha” melalui dan “hodos” yang berarti cara atau jalan.
13

 Dari dua 

kata tersebut dapat dipahami bahwa metode merupakan cara atau suatu jalan yang 

ditempuh, untuk mencapai sebuah tujuan. 

Definisi lebih luas terkait metode ini telah banyak di paparkan oleh para ahli, 

dalam berbagai sudut pandang dan penekanan masing-masing. Peter Salim 

mengemukakan bahwa, metode merupakan cara kerja yang sistematis untuk 

mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Kemudian W.J.S 

Poerwadarminta yang mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang teratur dan 

berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.
14

 Pengertian metode 

disampaikan pula oleh muhibbin syah dalam bukunya  “psikologi pendidikn 

dengan pendekatan baru”’ dikatakan bahwa :  

Metode secara harfiah berarti “cara”. Dalam pemakaian yang umum, metode 

diartikan sebagai cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara-cara melakukan 

kegiatan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.
15

 

Pandangan tokoh di atas menegaskan bahwa metode bukan hanya sebuah cara 

biasa melainkan sebuah cara yang disusun secara sistematis atau teratur, sehingga 

mempermudah aktifitas dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam dunia 

pendidikan metode merupakan cara yang disusun oleh seorang guru dalam 

                                                             
13 H.muzayyin Arifin, filsafat pendidikan islam ,(Jakarta Bina Aksara,  2007) H. 97 
14 Wjs. Purwadiminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Jakarta Balai Pustaka,  1986) 

H. 649 
15 Muhibbin Syah, psikologi pendidikan dengan pendekatan bar, (Bandung :PT. Remaja          

Rosdakarya,1998), h. 198 
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menyampaikan materinya dengan maksud agar materi dapat dipahami dengan 

baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam pembelajaran sering kita dengar istilah metode pembelajaran, metode 

pembelajaran adalah cara atau tehnik penyajian bahan pelajaran yang disiapkan 

oleh guru dan akan diberikan kepada siswa pada saat penyajian bahan pelajaran, 

baik secara individual maupun kelompok. 

Dalam Pembelajaran perlu diperhatikan interaksi yang baik antara guru dan 

siswa, terkhusus pada saat pembelajaran, hal ini merupakan cara dimana seorang 

guru dapat membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan membantu 

mendorong minat dan kemauan siswa, serta siswa dapat melakukan aktifitas 

pembelajaran atas keinginan dan kemauan sendiri. 

2. Fungsi Metode dalam Pembelajaran 

Secara umum fungsi metode merupakan pemberian jalan atau cara yang 

sebaik mungkin bagi pelaksana operasional dari ilmu pendidikan. Sedangkan 

dalam konteks lain metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji 

dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan suatu ilmu.
16

 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa metode pembelajaran berfungsi 

untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan 

dan menyenangkan dalam pemberian materi pembelajaran 

Selaras dengan pandangan di atas, Atwi Suparman mengemukakan metode 

pembelajaran sebagai berikut: 

metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan, 

menguraikan, member contoh dan member latihan serta penjabaran isi 

pembelajaran agar dapat dipahami dan dapat mencapai tujuan dengan baik
17

 

 

                                                             
16 Abuddin Nata, filsafat pendidikan islam,(Jakarta: logos, 2001), h. 93-94 
17 Atwi Suparman, desain intruksional, (Jakarta: pusat pengembangan universitas terbuka, 

200)1, h. 166 
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Dengan demikian jelas bahwa, metode merupakan hal yang sangat penting 

dalam pembelajaran melihat fungsinya sebagai cara untuk mempermudah proses 

pembelajaran agar guru dapat memberikn isi pembelajaran dengan baik dan 

menyenangkan sehingga siswa mampu memahami isi materi yang diajarkan oleh 

guru, metode pembelajaran juga bukan hanya mempermudah penyampaian 

materi, tapi juga dapat membangun hubungan yang komunikatif antara guru dan 

siswa. Ada banyak metode pembelajaran dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

metode crossword puzzle. 

3. Metode pembelajaran Crossword Puzzle 

Metode pembelajaran Crossword Puzzle ini merupakan salah satu metode 

pada pembelajaran aktif (Active Learning). Pembelajaran aktif merupakan 

pembelajaran yang sangat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga siswa dapat memahami makna setiap pembelajaran dengan caranya 

masing-masing. 

 Disamping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan agar siswa tetap 

memiliki fokus terhadap proses pembelajaran, hal ini akan membuat proses 

pembelajaran akan menjadi lebih hidup dan terasa sangat menyenangkan, serta 

tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran itu sendiri, dalam proses pembelajran 

aktif ini guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, siswalah yang mencari 

dan menemukan jawaban-jawaban dari setiap materi yang diajarkan. 
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 Beberapa ciri pembelajaran aktif sebagai mana dikemukakan dalam 

panduan pembelajaran model ALIS (active learning in school)
18

 

1. Pembelajaran berpusat pada siswa 

2. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata 

3. Pembelajaran mendorong anak untuk berfikir tingkat tinggi 

4. Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda 

5. Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah 

6. Pembelajaran melibatkan lingkungan sebagai media atau sumber 

belajar 

7. Guru memantau proses belajar siswa, dan 

8. Guru memberikan apresiasi dari hasil belajar siswa 

 Metode Crossword Puzzle adalah metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara menggunakan teka-teki silang atau sejenisnya yang berguna untuk 

mempelajari pola pikir, pemikiran, kreatifitas, serta pemecahan masalah secara 

umum.
19

 

 Teka-teki yang selama ini hanya sebatas permainan yang biasa muncul 

pada majalah-majalah tertentu saja, seiring berkembangnya teknologi dan 

pengetahuan dalam  pendidikan, teka-teki silang akhirnya berkembang sampai 

pada ranah pendidikan, dalam proses pembelajaran metode teka-teki silang ini 

dapat menjadi alternatif bagi guru dalam memfariasikan proses pembelajaran di 

kelas agar lebih efektif, kreatif dan menyenangkan. 

 Metode Crossword Puzzle merupakan bentuk peninjauan kembali dari 

proses pembelajaran, sejauh mana siswa dapat menyerap materi yang telah 

                                                             
18 Hamzah B. Uno, belajar dengan menggunakan pendekatan PAILKEM,(Jakarta: Bumi 

Aksara 2014). h, 77 
19 Philip E. Johnson, Bukan Cara Belajar Biasa; Fifty Nifty Ways; To Help Your Child 

Become a Better Learner, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 113.   
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diajarkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk teka-teki 

yang dapat menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan bagi siswa itu sendiri. 

Metode Crossword Puzzle ini bisa dilakukan secara individu maupun 

kelompok, metode ini sangat baik digunakan dan sangat menyenangkan tanpa 

mengurangi esensi belajar dan penyampaian materi ajar yang sedang berlangsung, 

metode ini dapat meningkatkan partisipai siswa dalam belajar sejak awal 

pembelajran. 

4. Langkah- langkah pelaksanaan metode crossword puzzle  

 Dalam metode Crossword Puzzle ini tidak hanya sebuah kumpulan 

pertanyaan yang dibukukan, akan tetapi harus memiliki sebuah pemikiran logis 

serta pemecahan masalah secara umum. Metode ini bukan hanya sekedar hiburan 

akan tetapi juga harus dapat mendidik siswa agar terus menambah wawasan dan 

mengasah kemampuannya dalam berfikir.
20

 

 Atas dasar itulah maka upaya pengembangan strategi mengajar di dalam 

kelas perlu memiliki metode yang baik, agar suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan metode 

Crossword Puzzle ini. 

 Dalam penelitian ini crossword puzzle atau teka-teki silang dibuat dengan 

menggunakan cara manual yakni membuat dengan menggunakan kertas karton, 

hal ini dilakukan dikarenkan sekolah tidak menyediakan LCD projector, sehingga 

peneliti menggunakan alternatif dengan cara manual. 

                                                             
20Niah Hidayati, Teka-teki Silang, http://manfaat-teka-teki-silang.net (12 november 

 2016) 
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 Pada persiapannya peneliti menggunakan kertas karton yang telah dipotong 

sesuai jumlah kelompok yang akan dibagikan, sebelum membuat pada potongan 

kertas karton peneliti telah membuat terlebih dahulu teka-teki silang pada kertas 

perencanaan, kemudian membuat teka-teki yang telah dipersiapkan pada masing-

masing potongan kertas karton tersebut. Kemudian membuat pertanyaan, 

pertanyaan ini bisa diletakan di bawah teka-teki silang pada kertas karton atau 

pada kertas lain dalam bentuk print out atau bentuk tulisan tangan. 

 Sehingga memang pada dasarnya kesulitan yang dimiliki dengan 

menggunakan metode crossword puzzle ini adalah ketika proses membuat dan 

mencocokan jumlah yang diperlukan sesuai jawaban dan kolom yang tersedia, hal 

ini yang memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatan sesuai kelemahan 

yang tercantum dalam hal. 24. 

 Namun jika sekolah yang menyediakan LCD Projektor maka dapat 

digunakan dengan langsung membuat teka-teki silang dalam power point atau 

dalam word. Sehingga akan lebih memudahkan guru dalam hal pembuatan dan 

persiapan.  

 Secara umum prosedur pembelajaran dengan menggunakan metode 

Crossword Puzzle adalah sebagai berikut:
21

  

a. Dalam pembelajaran Crossword Puzzle guru menjelaskan nama-nama 

penting kata terminologi yang terkait dalam pembelajaran. 

b. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil dengan jumlah anggota 

3-4 siswa 

                                                             
21 Malvin. L Silberman, active learning 101 cara belajar siswa aktif  (Bandung: 

Nusamedia, 2006) h. 256  
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c. Guru menyusun teka-teki silang dengan menyertakan unsur mata 

pelajaran 

d. Guru menyusun kata-kata pemandu pengisian teka-teki 

e. Guru membagikan teka-teki kepada siswa (teka-teki disini dapat 

berfariasi bisa memasangkan, mengisi kata dalam bentu table, 

merangkai huruf menjadi sebuah kata, dll) 

f. Guru membatasi waktu kepada siswa dalam menyelesaikan teka-teki 

dan memberi penghargaan kepada siswa yang memiliki jawaban benar 

paling banyak. 

5. Kelebihan dan kekurangan metode crossword puzzle 

a. Kelebihan menggunakan metode crossword puzzle 

 Mempermudah dalam mengingat pengertian secara etimologi 

maupun terminologi 

 Melibatkan partisipasi siswa secara langsung untuk memecahkan 

masalah dan berfikir kritis 

 Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

 Melatih siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

b. Kekurangan metode Crossword Puzzle 

 Memerlukan waktu yang lama dalam membuat dan menyusun 

teki-teki silang 

 Tidak cocok dengan pertanyaan yang memerlukan jawaban 

penjelasan seperti soal esay 

 Memiliki kesulitan saat mencocokan antara jawaban dengan 

jumlah kotak yang diperlukan. 
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D. Penelitian yang Relevan 

 Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang sama terkait 

metode Crossword Puzzle ini, seperti Penelitian yang dilakukan oleh Rendra Ari 

Prabowo
22

 dengan 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. 

Kemudian selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah
23

 

mengenai strategi crossword puzzle ditemukan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini dapat 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 sebelm menggunakan strategi pembelajaran crossword 

puzzle dari 33,33 % menjadi 81,48 % terjadi peningkatan sebesar 48,15 %. 

Sehingga penulis menganggap bahwa  Crossword Puzzle efektif digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Meski memiliki objek kajian yang sama namun penulis disini meneliti di 

tempat dan waktu berbeda dengan  situasi dan kondisi yang tentu berbeda pula, 

                                                             
22

 Rendra Ari Prabowo, Penggunaan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran Ipa Di Kelas V Sdn I Jatipurwo Tahun 2011/2012, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012),  
23

 Siti Aisyah, Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Pkn Siswa Kelas V Di Min Kolomayan Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2013/201, (Institut 
AgamaIslam NegeriTulungagung 2014) 
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sehingga dapat ditemukan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dengan 

iklim dan kondisi siswa yang berbeda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas (Class Action 

Research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran dalam kelas.  

Arikunto menjelaskan PTK Penelitian Tindakan Kelas melalui paparan 

definisi dari ketiga kata yaitu Penelitian, Tindakan, Kelas  

Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh hasil data atau informasi yang 

bermanfaat. Tindakan adalah suatu gerak/kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu 

yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.
1
 

 

Melihat dari tiga komponen di atas maka dapat dipahami bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam 

mencermati atau mengamati suatu objek yang dilakukan dalam proses kegiatan 

yang terjadi di dalam kelas untuk menghasilkan data atau informasi yang 

bermanfaat. 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMP Negeri 30 Konawe Selatan 

tepatnya  di Desa Lawoila Kecamatan konda Kabupaten Konawe Selatan, 

penelitian ini dilakukan pada kelas VIII Semester genap Tahun ajaran 2016-2017. 

 Adapun latar belakang dilakukannya penelitian pada kelas VIII 

dikarenakan kelas VIII merupakan kelas pertengan dengan karakteristik siswa 

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Tindak Kelas, (Bandung: Rineka Cipta, 2006) h. 91 
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