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ABSTRAK  
 

Permasalahan penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 
Batu Mekar khususnya pada pelajaran IPA. Dimana interaksi siswa dengan guru kurang aktif, 
hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan guru dalam menciptakan variasi dan inovasi 
dalam pelajaran. Hal itu didukung oleh guru yang selalu mengulang metode ataupun strategi 
yang sudah jenuh bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ilmu 
pengetahuan alam dengan menggunakan strategi pembelajaran tipe crossword puzzle (teka-
teki silang). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan hasil belajar siswa, 
yaitu nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 67,68 dengan persentase ketuntasan klasikal 
sebesar 64 %. Sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas atau telah mencapai KKM, yaitu 
sebanyak 22 orang dengan nilai rata-rata 78,08 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
88%, maka dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran tipe crossword puzzle (teka-teki 
silang) sangat efektif digunaka, karena dapat meningkatkan hasil belajar IPA khususnya pada 
pokok pembahasan sumber daya alam siswa kelas IV SDN 2 Batu Mekar kecamatan Lingsar 
tahun pelajaran 2015/2016.  
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ABSTRAC 
 

This study is caused by low quality of students’ learning-outcome at IV class SDN 2 Batu 
Mekar especially at IPA class. The interaction between teacher and students are lack of 
active, this may be caused by decrease of students ability in creating good environtment and 
motivation in teaching and learning process. Those things were supported by teacher who 
often use the same strategy in every lesson so that the students get bored. This study  aimed 
to improve students’ learning-outcome in IPA class by using crossword puzzle (teka-teki 
silang) strategy. Based on observation, students learning-outcome was increase. It is proverd 
by the mean score in siklus I was 67,68 or there were 64% of students who got score < 67. 
Then, in siklus II there were 22 or 88% or students who got score < 67. It is proved by the 
mean score was 78,08 and it can be catagorized as pass. Bassed on the result, the use or 
crossword puzzle is succes to improve students’ learning outcome in IPA class especially in 
the topic of Sumber Daya Alam at IV class at SDN 2 Batu Mekar Kecamatan Lingsar in 
academic year 2015/2016.  
 
Key words: crossword puzzle, learning-outcome 
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A. Pendahuluan  
Manusia adalah mahluk hidup individu dan mahluk sosial. Dalam  hubungannya 

dengan manusia sebagai mahluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia 
bagaimanapun akan hidup bersama. Dengan demikian, kegiatan hidup manusia akan selalu 
dibarengi dengan proses interaksi atau komunikasi, baik interaksi dengan alam 
lingkungan, interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan Tuhannya, baik itu 
disengaja maupun tidak disengaja (Sardiman : 2014). Begitu juga dalam proses 
pembelajaran seorang guru dituntut agar kreatif dan profesional dalam melaksakan amanat 
kurikulum. Tenaga kependidikan dan peneliti sebagai calon guru pada dasarnya harus bisa 
menentukan teknik, metode, media, dan strategi yang bervariatif agar tujuan pembelajaran 
dapat tercapai dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 
pendidikan tersebut adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, 
sehingga kegiatan pembelajaran bisa bervariasi dan lebih menyenangkan. 

Guru dalam melaksanakan peranannya harus mampu melayani peserta didik yang 
dilandasi kesadaran, keyakinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab secara optimal sehingga 
memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perserta peserta didik (Suhana : 
2014). Depdikbud (1994) dalam Prihatin (2008), yang berbunyi: guru adalah sumber daya 
manusia yang diharapkan mampu mengarahkan dan mendayagunakan faktor-faktor 
lainnya sehingga tercipta proses belajar mengajar yang bermutu. Tanpa mengabaikan 
faktor lain, guru dapat diangggap sebagai faktor utama yang paling menentukan terhadap 
meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pendidikan sekolah dasar, IPA merupakan salah 
satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan yang sangat 
penting. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 
alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 
didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 
lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 
menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 
agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diharapkan 
berbuat dan menemukan sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SDN 2 Batu 
Mekar masih terdapat guru-guru yang menggunakan cara belajar lama. Dalam arti cara 
belajar yang selalu mengulang metode atau strategi yang sama pada setipa pelajaran 
sehingga siswa kurang aktif berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
Masih kurangnya kemampuan guru dalam menemukan dan mencari informasi tentang 
strategi pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi aktif dan berpartisipasi dalam 
setiap pembelajaran.  

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penelliti dengan Lalu Suparlan 
S.Pd sebagai guru atau wali kelas IV pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 09.20, 
mengatakan hanya menerapkan metode pembelajaran ceramah, demonstrasi, penugasan, 
dan kerja kelompok. Hal ini dikaranakan masih kurangnya keinginan guru-guru SDN 2 
Batu Mekar untuk mencari informasi baik metode ataupun strategi yang baik dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara 
dengan guru kelas IV dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas IV terutama pada 
mata pelajaran IPA masih tergolong rendah. Hasil ulangan semester ganjil dari jumlah 
keseluruhan siswa kelas IV  yang berjumlah 25 siswa, banyak yang masih berada di bawah 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimun) yaitu sebesar 67. Jumlah siswa yang berada dibawah 
KKM sebanyak  23 siswa dan 2 siswa lainnya berada diatas KKM.  
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Oleh karena itu peneliti menetapkan penerapan strategi pembelajaran crossword 
puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena dalam strategi pembelajaran ini 
siswa dilatih untuk berfikir lebih dengan penerapan penggunaan strategi pembelajaran 
crossword puzzle pada saat pembelajaran berlangsung. Pengelolaan pembelajaran yang 
lebih fokus dan mengaktifkan siswa. Siswa lebih aktif dan antusias serta termotivasi untuk 
belajar dan dituntut kesiapan siswa untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan oleh 
guru, dengan belajar terlebih dahulu di rumah. Sehingga pembelajaran menjadi lebih 
menarik, terarah dan bervariasi. Dengan demikian hasil belajar siswa menjadi lebih 
meningkat. Penggunaan strategi dan metode mengajar yang bervariasi dapat 
menggairahkan belajar siswa. Pada kondisi tertentu dimana siswa merasa bosan dengan 
metode demonstrasi, ceramah dan penugasan yang dimana hanya mengulang metode 
ataupun strategi yang sudah jenuh bagi siswa, karena mereka harus dengan setia dan 
tenang mendengarkan penjelasan dari guru mereka. Dengan adanya permasalahan di atas 
maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Tipe Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) Untuk Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Dalam Pelajaran IPA Kelas IV SDN 2 Batu Mekar Tahun 2015/2016.  

 
A. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan  

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. a. hasil belajar  

Sebagaimana diuraikan di atas di pertegas lagi oleh Nawawi dalam Susanto 
(2013) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 
keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 
dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar  
Menurut Susanto (2013) hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu 

sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berfikir atau 
tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun 
rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 
guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan keluarga, dan lingkungan. 

2. Hakikat pembelajaran IPA  
Menurut Tulistyorini (2007) pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi 

produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA memiliki 
dimensi proses, demensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. 
Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait.  

3. Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 
a. Crosswords puzzle (teka-teki silang) merupakan sebuah kotak-kotak berwarna 

yang terdiri atas dua lajur yaitu mendatar (kumpulan kotak yang membentuk satu 
baris dan beberapa kolom) dan menurun (kumpulan kotak yang membentuk satu 
kolom dan beberapa baris) cara menggunakan teka-teki silang yaitu dengan cara 
mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan huruf-huruf sehingga 
membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk. 

b. Kelebiha dan kekurangan crossword puzzle  
Salah satu strategi pengajaran yang digunakan untuk mengingkatkan 

persaingan siswa dengan kelompok dan materi pelajaran yang cocok. Crossword 
puzzle berhubungan dengan memori kosa kata, kata-kata dapat ditemukan dari 
pertanyaan pada TTS. 
Kekurangan strategi pembelajaran crossword puzzle ini adalah sebagai berikut : 
1) Crossword puzzle hanya dapat mengukur keberhasilan belajar siswa pada 

konsep yang bersifat hafalan 
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2) Dengan TTS siswa hanya mencari kata kunci dari konsep yang dipelajarinya 
jadi crossword puzzle sulit di aplikasikan untuk konsep yang banyak 
membutuhkan analisis  (Silberman : 2006) 

c. Berikut adalah langkah-langkah Crossword Puzzle dalam Zaini (2008) 
1 Guru memberikan penjelasan tentang materi dan  prosedur kerja menggunakan 

teka-teki silang  kepada semua siswa. 
2 Guru menulis kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang berhubungan 

dengan materi yang telah diberikan kepada siswa. 
3 Guru membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang dipilih (seperti 

dalam teka-teki silang). Hitamkan bagian yang tidak diperlukan. 
4 Guru mebuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang 

telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan mengarah 
kepada kata-kata tersebut. 

5 Guru membagikan  teka-teki  tersebut kepada peserta didik bisa individu atau 
kelompok. Batasi waktu mengerjakan. 

6 Guru memberi hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling 
cepat dan benar. 

7 Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 
telah dibahas. 

8 Guru membagikan soal kepada masing-masing siswa sebagai evaluasi 
pembelajaran. 

9 Guru mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri pelajaran. 
d. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Edah Jubaedah. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi 
Pembelajaran Aktif Crossword Puzzle (Penelitian Tindakan Kelas V SDN 
Tugu 2 Depok). 

2. Umiyati, upaya meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA melalui strategi 
pembelajaran Crossword Puzzle pada siswa kelas IV SDN Sukopuluh 01 tahun 
pelajaran 2013/2014. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari masalah yang terjadi di kelas. 
Mengingat sangat pentingnya mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar, maka guru harus 
benar-benar memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pembelajran. Dengan demikian, 
guru harus pandai dan bijaksana dalam dalam memilih serta mengembangkan strategi 
yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan materi dan 
tingkat perkembangan siswa. Selain itu keberhasilan belajar mengajar juga ditentukan oleh 
guru dalam mengelola kelas. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan 
hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Batu Mekar Tahun Ajaran 2015/2016, salah 
satunya adalah penggunaan strategi pembelajaran tipe crossword puzzle dalam kegiatan 
pembelajaran. Crossword puzzle berisi latihan dan materi yang mendukung proses 
pembelajaran, dan dikemas secara menarik dengan memanfaatkan teka-teki silang sebagai 
strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa di kelas sehingga membantu siswa dalam 
mempermudah dan memahami materi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran 
IPA melalui penggunaan crossword puzzle diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

Hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan 
sementara untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. 
Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah : “ Jika strategi pembelajaran crossword 
puzzle diterapkan dengan baik pada pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 2 Batu 
Mekar tahun pelajaran 2015/2016, maka terjadi peningkatan hasil belajar IPA. 
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B. Pelaksanaan Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Batu Mekar Kecamatan Lingsar pada 

kelas IV tahun pelajaran 2015/2016. Waktu penelitian ini Penelitian telah direncanakan 
akan dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016. Adapun waktu 
pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Desember 2015 sampai Februari 2016.  
2. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 29 Mei  dan 28 Mei 2016.  
3. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Juni  dan 2 Juni 2016.  
4. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan 20 Juni 2016 sampai Juli  2016. 

Adapun yang menjadi Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Batu 
Mekar Tahun Ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari 15 siswa 
perempuan dan 10 siswa laki-laki. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai observer 
adalah Guru kelas  IV SDN 2 Batu Mekar dan peneliti sebagai pelaku atau orang yang 
berperan dalam melaksanakan penelitian.   
Faktor Yang Diteliti pada penelitian ini adalah :  
1. Faktor Siswa 

Faktor yang diteliti yaitu aktivitas belajar dan peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA melalui penggunaan Crossword puzzle.  

2. Faktor Guru,  
Faktor yang diteliti adalah kegitan guru selama terjadi proses pembelajaran sains 
dengan menggunakan Crossword puzzle dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi.  
 Variabel harapan dari penelitian ini adalah hasil belajar. Dalam hal ini, hasil 
belajar yang dimaksud adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh siswa setelah 
mengikuti kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari 
hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Variabel tindakan dalam 
penelitian ini adalah Crosswords puzzle merupakan sebuah kotak-kotak berwarna 
yang terdiri atas dua lajur yaitu mendatar (kumpulan kotak yang membentuk satu 
baris dan beberapa kolom) dan menurun (kumpulan kotak yang membentuk satu 
kolom dan beberapa baris) cara menggunakan teka-teki silang yaitu dengan cara 
mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan huruf-huruf sehingga 
membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk. Menurut Zaini (2002) 
crossword puzzle merupakan salah satu permainan yang dapat digunakan sebagai 
strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar 
yang sedang berlangsung, bahkan dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif sejak 
awal.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 
kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu : tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, danrefleksi. Setiap siklus 
dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu, yaitu 2 x 35 menit untuk 
setiap pertemuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Tes yang digunakan dalam penelitian ini bentuk pilihan ganda. Tes dilakukan pada 

setiap akhir siklus guna untuk mengumpulkan data kuantitatif berupa hasil belajar 
siswa pada pelajaran IPA kelas IV.   

2. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan 
aktifitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.   
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Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Lembar Tes  

Lembar tes berisi serentetan soal yang berbentuk pilihan gandan yang harus 
dikerjakan oleh siswa sebagai evaluasi hasil pembelajran. Tes hasil belajar ini dibuat 
untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 
Lembar tes hasil belajar merupakan tes penugasan, karena tes ini mengukur 
penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru dan materi yang dipelajari 
oleh siswa.  

2. Lembar Observasi  
Lembar observasi digunakan untuk mengamati untuk mengamati aktivitas guru 

dan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran meliputi: rencana 
pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  
a. Data Aktivitas Guru  

Indikator keberhasilan aktivitas guru adalah aktivitas guru berkategori baik pada 
proses pembelajaran dengan menggunakan crossword puzzle. Adapun indikator dan 
rincian deskriptor aktivitas guru adalah sebagai berikut : 
1) Kemampuan dalam membuka pelajaran  
2) Kemampuan dalam menggunakan crossword puzzle  
3) Kemampuan dalam membimbing diskusi kelompok  
4) Kemampuan dalam menutup pelajaran.  

b. Data Aktivitas Siswa  
Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator keberhasilan aktivitas belajar 
siswa minimal berkategori aktif pada proses pembelajaran. Adapun indikator dan 
rincian deskriptor aktivitas guru adalah sebagai berikut : 
1) Kesiapan siswa menerima pelajaran  
2) Antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran  
3) Interaksi siswa dengan guru  
4) Interaksi siswa dengan siswa  
5) Partisipasi siswa dalam menutup pelajaran.  

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Hasil Belajar  
a. Ketuntasan Individual  

Ketuntasan belajar secara individu dianalisis dengan rumus sebagai berikut : 
N =  ௌ  ௬ ௗ

ௌ  ௦௨
 ݈ܽܽ݇ݏ ݔ

Keterangan : 
N :  Nilai Akhir 
Skala :  Skala yang digunakan adalah 0 – 100 

 
b. Rata-rata hasil belajar  

Untuk menghitung skor rata-rata hasil belajar setiap siklus, dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2014): 

M =
ΣX
N  

Keterangan : 
M :  Rata-rata 
X :  Nilai yang diperoleh individu 
N :  Banyaknya individu 
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c. Ketuntasan Klasikal  
Ketuntasan belajar secara klasikal dianalisis dengan rumus sebagai berikut : 

KB =
P
N X 100% 

Keterangan : 
KB :  Ketuntasan belajar 
P :  Banyak siswa yang memperoleh ≥ 67 
N :  Banyak seluruh siswa yang mengikuti tes 

2. Analisis data hasil observasi  
a. Data aktivitas siswa  

Data aktivitas belajar siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkencana, 
1990): 
1) Menentukan skor aktivitas siswa yang diperoleh untuk setiap indikator  

(a) Skor 4 diberikan jika sangat aktif  
(b) Skor 3 diberikan jika aktif  
(c) Skor 2 diberikan jika kurang aktif 
(d) Skor 1 diberikan jika tidak aktif  
Banyak indikator = 5  
Banyak deskriptor tiap indikator = 4  
Skor maksimal tiap indikator = 4  
Skor minimal tiap indikator = 1  
Skor Maksimal Ideal (SMI) = 5 x 4 x 4 = 80  
Skor Minimal Seluruh Indikator = 5 x 4 x 1 = 20 

2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) digunakan rumus 
sebagai berikut : 
 

   MI = ଵ
ଶ
 x SMI            

 = ଵ
ଶ
 x 80 

          = 40 
 

3) Menentukan kriteria aktivitas belajar siswa digunakan skor standar seperti tertera 
pada tabel berikut : 
Tabel 3.1.  Pedoman kriteria aktivitas siswa 

Interval  Skor  Kategori  
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 60 Sangat aktif  
MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 47 ≤ X < 60 Aktif  
MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 33 ≤ X < 47 Cukup aktif 
MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 20 ≤ X < 33 Kurang aktif  
X < MI – 1,5 SDI X < 20 Tidak aktif 

b. Data aktivitas mengajar guru dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkancana, 
1990) : 
1) Menetukan skor aktivitas mengajar guru yang diperoleh untuk setiap indikator 

a) Skor 4 diberikan jika semua deskriptor terlaksana 
b) Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor terlaksana 
c) Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor terlaksana  
d) Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor terlaksana 
Banyak indikator = 5 
Skor maksimal tiap indikator = 4  
Skor minimal indikator = 1  
Skor maksimal ideal (SMI= Banyak indikatorX Skor maksimal tiap indikator) = 5 
x 4 = 20 

SDI = ଵ
ଷ
 x MI 

 = ଵ
ଷ 

 x 40 
          = 13,3 
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2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 
MI = ଵ

ଶ
 x SMI    

  = ଵ
ଶ
 x 20 

             = 10 
 
3) Menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti tertera pada 

tabel berikut : 
Tabel 3.2.  Pedoman kriteria aktivitas guru  

Interval  Skor Katagori 
X ≥ M + 1,5 SDI X ≥ 15 Sangat baik  
M + 0,5 SDI ≤ X < M + 1,5 SDI 12 ≤ X < 15 Baik  
M – 0,5 SDI ≤ X < M + 0,5 SDI 8 ≤ X < 12 Cukup baik  
M – 1,5 SDI ≤ X < M – 0,5 SDI 5 ≤ X < 8 Kurang baik  
X < M – 1,5 SDI X < 5 Tidak baik  

 
Indikator keberhasilan dalalm penelitian ini adalah :  
1. Siswa :  

a. Hasil belajar dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus 
II dengan presentasi ketuntasan belajar secara klasikal yaitu minimal 85% siswa 
yang memperoleh nilai > 67 sesuai dengan KKM yang telah di tetapkan pada 
pelajaran IPA. 

b. Aktivitas siswa dikatakan meningkat apabila memperoleh hasil dengan kategori 
aktif. 

2. Guru : Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran crossword puzzle dengan kategori 
baik.   

 
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Siklus 1 

a. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 14 dengan kategori baik.  
b. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar  51 dengan kategori aktif.  
c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 64%. Siswa yang tuntas sebanyak 16 orang dan yang tidak tuntas 
sebanyak 9 orang. Hasil tersebut kurang dari nilai KKM yang ditentukan, yaitu 
≥ 67 dengan ketuntasan klasikal 85%.  

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dilanjutkan ke siklus II.  
 

2. Siklus 2 
A. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 18 dengan kategori sangat baik.  
B. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 67 dengan kategori sangat aktif.  
C. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, yaitu 

sebesar 88%. Siswa yang tuntas sebanyak 22 orang dan yang tidak tuntas 
sebanyak 3 orang.  

D. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II 
serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini 
dihentikan pada siklus II.  

 
 

SDI = ଵ
ଷ
 x MI 

        = ଵ
ଷ
 x 10 

        = 3,3 
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Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Siklus I  

Pada siklus I aktivitas mengajar guru terlaksana dengan baik terlihat dari skor 
aktivitas yang diperoleh guru sebesar 14 dengan kriteria baik. Sedangkan skor 
aktivitas belajar siswa adalah 51 dengan kriteria aktif.  

Hasil penelitian pada siklus I sebagian siswa masih belum paham tentang materi 
yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siklus I 
bahwa hampir sebagian besar siswa masih kurang yakin pada saat menjawab soal. Hal 
ini berimbas pada rendahnya nilai rata-rata kelas pada siklus I yaitu 67,68 dengan 
persentase ketuntasan 64 %.   

2. Siklus II  

Rata-rata nilai kelas evaluasi siklus II meningkat menjadi 78,08 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 88 %.  Hal ini berarti bahwa indikator penelitian telah 
tercapai. Hasil kegiatan pada pelaksanaan diperoleh aktivitas  guru yaitu, 18 dengan 
kriteria sangat baik. Aktivitas siswa yaitu 67 dengan kriteria sangat aktif.  

 

Siklus 
Aktivitas guru Aktivitas siswa Hasil belajar 

Aktivitas Kriteria Aktivitas Kriteria Rata-
rata Ketuntasan 

I 14 Baik 51 aktif 67,68 64 % 

II 18 Sangat 
baik 67 Sangat 

aktif 78,08  88 % 

 

E. Kesimpulan Dan Saran  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di kelas IV 

SDN 2 Batu Mekar sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi pokok sumber daya alam  melalui penggunaan 
strategi pembelajaran crossword puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
strategi pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pelajaran IPA materi pokok sumber daya alam kelas IV SDN 2 Batu Mekar tahun 
pelajaran 2015/2016.  

Peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Batu Mekar dengan penggunaan 
strategi pembelajaran crossword puzzle dapat dilihat dari peningkatan persentase 
ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II, yaitu  64% meningkat menjadi 88%. 
Keberhasilan pembelajaran juga terlihat pada perolehan jumlah skor aktivitas belajar 
siswa dan aktivitas mengajar guru.  

Aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II, yaitu 51  dengan kategori 
aktif meningkat menjadi 67 dengan kategori sangat aktif dan aktivitas mengajar guru 
meningkat dari jumlah skor 14 dengan kategori baik menjadi jumlah skor 18 dengan 
kategori sangat baik. Hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan aktivitas guru dan 
siswa serta hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Batu Mekar pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
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Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian 

ini, yaitu : 
1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya dapat memilih strategi pembelajaran aktif yang tepat sesuai 
dengan materi dan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Guru sebaiknya dapat menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle 
untuk menyampaikan materi tentang sumber daya alam agar dapat meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 
a. Siswa hendaknya dalam mengikuti proses pembelajaran harus berani untuk 

bertanya terutama ketika ada hal-hal yang belum dimengerti terkait dengan materi 
yang disampaikan. 

3. Bagi Kepala Sekolah  
a. Kepala sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai guna 

meningkatkan kreativitas guru dalam merancang dan melakukan inovasi 
pembelajaran khususnya pelajaran IPA. Selain itu, diharapkan juga agar kepala 
sekolah hendaknya selalu mengarahkan untuk menggunakan media, model dan 
metode, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan.  

4. Bagi peneliti lain  
Diharapkan bagi peneliti lainnya yang ingin melaksanakan penelitian dengan 

strategi pembelajaran crossword puzzle untuk mencoba menerapkan pada materi atau 
mata pelajaran yang lain.  
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