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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang berlangsung. Peranan guru dalam bidang pendidikan di 

sekolah juga sangat penting karena kualitas kerja sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu mendapatkan perhatian dari 

penanggung jawab pendidikan. Kiranya perlu dipahami bahwa indikator 

keberhasilan suatu proses pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada 

sederetan angka-angka prestasi belajar, akan tetapi harus terkait dengan 

kemampuan seseorang anak didik merefleksikan program belajarnya dalam 

bentuk aplikasi sikap positif melalui serangkaian aktivitas yang selektif dan 

efektif. 

Berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang dihadapi siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 2 Andong adalah guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Hasil belajar biologi pada SMP Negeri 2 Andong belum 

mencapai nilai KKM 65. Hasil nilai rata-rata UAS mata pelajaran Biologi kelas 

VIII yaitu sebesar 50 masih di bawah standar KKM, dan hanya 40% siswa yang 

dapat mencapai nilai KKM sebesar 65.  

Kenyataan empiris proses pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan 

berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa penerapan pola pendidikan dan 

pengajaran yang tepat, tampaknya masih kurang mendapat perhatian yang 
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memadai dari tenaga pengajar. Proses pengajaran cenderung tidak relevan dengan 

pola pendekatan atau metode pengajaran yang digunakan. Hal ini menyebabkan 

sisi kualitas pengajaran yang diharapkan kurang terpenuhi. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk melihat efektivitas suatu pendekatan dan metode 

pengajaran proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berhasil dan 

memudahkan bagi siswa dalam memahami suatu disiplin ilmu atau mata pelajaran 

yang diterimanya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dipaparkan diatas, maka 

pembelajaran yang akan digunakan didalam kelas adalah pembelajaran aktif yang 

mengajak peserta didik secara aktif, sehingga merekalah yang mendominasi 

aktifitas pembelajaran. Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar aktif mengoptimalkan potensi yang dimiliki, hingga 

pembelajaran aktif didominasi oleh siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. 

Contoh dari model pembelajaran aktif adalah Crossword Puzzle dan Topical 

Review. 

Model pembelajaran Crossword Puzzle adalah model pembelajaran yang 

dapat membantu siswa mengingat kembali tentang materi yang telah disampaikan 

yang melibatkan kemampuan siswa untuk menjawab suatu masalah berupa teka-

teki silang didalam kelompok, selanjutnya kelompok yang menjawab dengan 

cepat dan benar akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu dapat berupa 

tambahan nilai atau bingkisan. Dengan adanya suatu penghargaan dari guru, akan 

memacu siswa menjadi lebih aktif, bergairah dalam belajar, serta siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar. Dengan menggunakan model pembelajaran Crossword 



3 

 

Puzzle, siswa dengan mudah dapat menemukan penyelesaian suatu masalah tanpa 

kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung pada suatu kelas dan dapat 

tercipta suatu kondisi kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Hal ini 

dikarenakan model pembelajaran Crossword Puzzle tepat digunakan untuk 

menyampaikan materi secara praktis. Diharapkan penerapan model Crossword 

Puzzle dalam pembelajaran aktif, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyarini (2010), dengan menggunakan 

model Crossword Puzzle dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa menjadi 65% daya serap. 

Kelebihan metode Crossword puzzle diantaranya : (a) konsentrasi maupun 

perhatian siswa tertuju pada materi yang dipelajari sehingga siswa menjadi lebih 

kreatif, berani mengungkapkan kata yang dipikirkannya sehingga semangat siswa 

bertambah dan kelas menjadi efektif dengan menggabungkan interaksi-interaksi 

yang terjadi di dalam kelas, (b) merangsang minat belajar siswa, (c) siswa dapat 

dengan mudah mempelajari materi pelajaran yang sulit. Beberapa kekurangannya 

: (a) siswa dituntut untuk berkonsentrasi secara matang, (b) banyak memakan 

waktu dalam mengisi teka-teki silang, (c) persiapan materi pembelajaran yang 

akan disampaikan guru harus matang. 

Model Topical Review (Tinjauan Topik)  merupakan strategi pembelajaran 

dengan proses lemah lembut menantang peserta didik untuk mengingat kembali 

apa yang dipelajari dalam setiap topik atau unit pelajaran. Strategi ini adalah cara 

yang sangat baik untuk membantu peserta didik mengunjungi kembali isi materi 

pelajaran yang telah dilewati. (Silberman, 2009). 
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Pada dasarnya penggunaan model Crossword Puzzle dan Topical Review 

adalah model yang bertujuan untuk mengingat kembali tentang materi yang telah 

disampaikan oleh guru supaya peserta didik dapat menyerap dan memahami 

materi  pelajaran secara optimal. Kedua model ini memiliki kesamaan yakni dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Perbedaan kedua model tersebut yaitu pada model 

Crossword Puzzle dapat meningkatkan keaktifan siswa secara tertulis, melibatkan 

kemampuan siswa untuk menjawab suatu masalah berupa teka-teki silang secara 

individu maupun didalam kelompok. Model Topical Review dapat meningkatkan 

keaktifan siswa secara lisan, jadi model ini sesuai bagi siswa yang kurang berani 

mengungkapkan pendapat melalui percakapan. Oleh karena hal diatas panulis 

ingin melakukan penelitian membandingkan antara model Crossword Puzzle dan 

Topical Review untuk mengetahui efektivitas antara kedua strategi tersebut yang 

berdasarkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong 

Boyolali. 

Berdasarkan dari pemikiran di atas, penulis mencoba melakukan suatu 

penelitian tentang perbandingan efektivitas model pembelajaran Crossword 

Puzzle dan Topical Review terhadap prestasi belajar biologi materi pertumbuhan 

dan perkembangan manusia siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong Boyolali 

tahun ajaran 2012/2013. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu 

adanya pembatasan sebagai berikut : 
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1. Subyek penelitian 

       Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong 

Boyolali 

2. Obyek Penelitian  

       Obyek dalam penelitian ini adalah perbandingan efektivitas pembelajaran 

biologi dengan model Crossword Puzzle dan Topical Review pada materi 

pertumbuhan dan perkembangan. 

3. Parameter Penelitian  

Parameter dalam penelitian ini adalah ranah kognitif pada hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong pada materi Pertumbuhan 

dan Perkembangan Manusia yang berupa nilai ulangan atau postes setelah 

penerapan model Crossword Puzzle dan Topical Review dan ranah afektif 

yang berupa keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Apakah ada perbedaan efektivitas 

penggunaan model Crossword Puzzle (Teka-teki Silang) dan Topical Review 

(Tinjauan Topik) terhadap hasil belajar biologi pada materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Manusia siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Andong Boyolali tahun 

ajaran 2012/2013?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: ”Untuk mengetahui perbedaan efektivitas hasil 
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belajar biologi dengan menggunaan model Crossword Puzzle dan Topical Review 

pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Andong Boyolali tahun ajaran 2012/2013?”. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

1. Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

2. Meningkatkan keaktifan dan daya kreativitas siswa dalam pembelajaran 

3. Dapat memperoleh bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Guru  

a. Memberikan alternatif kepada guru atau calon guru dalam menentukan 

strategi, metode atau pendekatan  pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

b. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru untuk terus 

menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan tetapi tidak 

terfokus pada satu sumber informasi saja. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Selain itu juga memotivasi para guru agar menerapkan metode yang 

bervariasi dalam pembelajaran. 


