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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan formal dilakukan oleh 

seorang guru atau pengajar. Guru adalah seseorang yang bertugas untuk 

mentranformasikan pengetahuan yang diperolehnya kepada anak didik dengan 

menggunakan metode-metode tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

belajar. Dengan demikian seorang guru akan memberikan pelajaran kepada anak 

didik dengan menggunakan metode yang telah dipilihnya terlebih dahulu. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaran pembelajaran 

merupakan salah satu tugas utama guru, di mana pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa. 

Pendidikan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa 

komponen yang menjadi satu kesatuan fungsional yang saling berinteraksi, 

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen 

tersebut meliputi tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, lingkungan 

pendidikan dan media pendidikan. Kelima komponen pendidikan tersebut akan 
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terimplementasikan dalam proses pembelajaran yaitu aktivitas belajar mengajar. 

Seseorang dikatakan telah belajar apabila dalam dirinya telah terjadi perubahan 

perilaku dari tidak tahu menjadi tahu yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Pendidikan dilakukan melalui proses belajar yang bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia secara optimal baik 

aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) maupun psikomotorik 

(ketrampilan/ kecakapan). Salah satu jalur pendidikan adalah jalur pendidikan 

sekolah. Pendidikan sekolah memilki peran yang sangat strategis dalam 

mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam 

pembangunan. Sampai saat ini, sekolah dianggap sebagai lembaga pendidikan 

utama yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kualitas sumber daya 

manusia dengan didukung oleh pendidikan keluarga dan masyarakat. Dengan 

demikian, hasil pendidikan di sekolah sangat diharapkan dapat membantu siswa 

dalam mempersiapkan kehidupannya dalam menghadapi tantangan 

perkembangan zaman dalam berbagai bidang. 

Fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik. “Menyiapkan” 

diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan 

dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini menunjuk pada proses yang 

berlangsung sebelum peserta didik itu siap terjun ke kancah kehidupan yang 

nyata. Penyiapan ini dikaitkan dengan kedudukan peserta didik sebagai calon 

warga negara yang baik, warga bangsa dan calon pembentuk keluarga baru, 

serta mengemban tugas dan pekerjaan kelak di kemudian hari. 
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Observasi telah dilakukan dan ditemukan beberapa kekurangan maka 

yang akan dilakukan sebagai penelitian adalah hasil belajar kelas IV. Dipilih 

kelas IV sebagai kelas penelitian karena hasil pengamatan proses belajar IPA di 

kelas IV SD Negeri 1 Sawahan Juwiring terdapat beberapa masalah pada siswa 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: (1) Sebagian besar 

siswa kurang termotivasi dan tertarik  untuk belajar. Hal ini dapat disebabkan 

siswa kurang menyukai materi yang dipelajari dan kurang tertarik dengan 

penjelasan yang di sampaikan guru, (2) Keaktifan siswa belum optimal baik di 

dalam bertanya, menjawab dan menanggapi pertanyaan. Belum seluruh siswa di 

dalam kelas tersebut ikut berperan di dalam proses pembelajaran, hanya 

beberapa siswa saja yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, (3) Metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga membuat siswa jenuh dan siswa 

mudah lupa dengan materi yang sudah diajarkan guru sebelumya (pembelajaran 

kurang bermakna), (4) Hasil belajar siswa yaitu sebanyak 21 siswa (56,76%) 

dari 37 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65. 

Pembelajaran IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Salah satu tujuan dari pembelajaran IPA yaitu meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu diajarkan 

dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu melalui 

proses dan sikap ilmiah. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 
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Sesuai dengan dinamika perkembangan pendidikan pemerintah 

senantiasa menginginkan peningkatan kualitas pendidikan, tentu saja tidak 

terlepas dari proses belajar mengajar yang mana proses belajar mengajar itu 

sendiri merupakan kegiatan utama di sekolah. Hal tersebut dapat dipahami 

karena proses belajar mengajar di sekolah ditentuka berbagai faktor yang saling 

berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah strategi pembelajaran, 

kemampuan awal siswa dan motivasi belajar siswa. 

Proses belajar mengajar yang baik hendaknya mempergunakan berbagai 

jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama 

lain, masing-masing metode ada kelemahan serta keuntungannya (Sudjana, 

2005:76). Perlakuan pada proses belajar mengajar guru dapat memilih dan 

menggunakan strategi mengajar. Strategi mengajar banyak sekali jenisnya, 

masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan 

suatu strategi dapat ditutup dengan strategi yang mengajar yang lain sehingga 

guru dapat menggunakan beberapa strategi mengajar dalam melakukan proses 

belajar mengajar. Pemilihan strategi perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, dan siswa. 

Penggunaan suatu strategi pembelajaran akan membantu kelancaran, 

efektifitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Tujuan utama seorang guru dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah adalah mengembangkan strategi 

belajar mengajar yang efektif. Guru dituntut harus dapat menetapkan strategi 

pembelajaran yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan tertentu, penyampaian 

bahan tertentu, suatu kondisi belajar peserta didik, dan untuk suatu penggunaan 
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strategi atau metode yang memang telah dipilih. Pengembangan strategi ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan keadaan belajar yang lebih 

menyenangkan dan dapat mempengaruhi peserta didik, sehingga mereka dapat 

belajar dengan menyenangkan dan dapat meraih prestasi belajar secara 

memuaskan. Oleh karena itu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

merupakan pekerjaan kompleks dan menuntut kesungguhan guru.  

Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk 

memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Ilmuwan 

melakukan observasi serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk 

menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis 

tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji 

berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. 

Strategi pembelajaran itu sendiri terdiri dari beberapa macam yang 

masing-masing strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penerapan 

pembelajaran IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

pada lingkungan. Mengingat pentingnya IPA itu sendiri salah satu bidang studi 

yang diajarkan di sekolah diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mencerdaskan siswa dengan jalan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah. 

Crossword puzzle (teka-teki silang) adalah salah satu metode atau 

strategi pembelajaran aktif bagi siswa yang dapat digunakan sebagai alat 

pembelajaran yang baik tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang 

berlangsung. Bahkan metode ini dapat mengakibatkan siswa secara aktif 
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semenjak awal (Hisyam zaini, 2008: 71). Strategi Crossword Puzzle dalam 

pembelajaran IPA diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan siswa dalam 

belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengadakan 

penelitian tentang: “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle (teka-teki silang) Pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 1 Sawahan Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah yang terjadi di 

kelas IV pada pelajaran IPA SD Negeri 1 Sawahan adalah sebagai berikut : 

1. Guru masih cenderung menggunakan metode konvensional, dimana 

pembelajaran bersifat teacher centered sehingga siswa menjadi pasif. 

2. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah. 

3. Siswa merasa bosan pada waktu pembelajaran IPA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif dan efisien maka perlu diadakan pembatasan 

masalah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran crossword puzzle. 
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2. Hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sawahan Kecamatan 

Juwiring di Kabupaten Klaten Tahun ajaran 2011/2012.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Apakah penerapan strategi 

Crossword Puzzle (teka-teki silang) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Sawahan Juwiring Klaten tahun ajaran 

2011/2012?”. 

  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

IPA melalui penerapan strategi Crossword Puzzle (teka-teki silang) pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Sawahan Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang 

bermanfaat dalam dunia pendidikan mengenai penerapan strategi crossword 

puzzle  terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

2) Memperoleh suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan 

3) Dapat memperoleh bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru  

1) Memberikan alternatif kepada guru atau calon guru dalam 

menentukan strategi, metode atau pendekatan  pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

2) Memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Memberikan masukan kepada guru atau calon guru untuk terus 

menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan tetapi tidak 

terfokus pada satu sumber informasi saja. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Selain itu juga memotivasi kepada guru-guru agar menerapkan metode 

yang bervariasi dalam pembelajaran. 


