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ABSTRAK 

 

Elma Setyaningrum, A 420 090 209. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013,  148  halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan strategi 

crossword puzzle dan strategi permainan ular tangga dengan media gambar 

terhadap hasil belajar Ekosistem siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu 

karanganyar Tahun Ajaran 2012/1013. Pengambilan sampel penelitian ini 

berjumlah 96 siswa yang berasal dari 3 kelas yaitu kelas VII C dan kelas VII D 

sebagai kelas Eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu Cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Pengambilan data 

hasil belajar dengan menggunakan uji instrumen soal yang diperoleh 15 item soal 

yang valid dan layak digunakan sebagai tes kemampuan akhir (post test). Analisis 

data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Untuk uji hipotesis 

menggunakan anava satu jalan (One Way Anova). Hasil uji hipotesis menunjukan 

Fhitung (4,720) lebih besar dari Ftabel (3,09) didapat dari taraf signifikan 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap ketiga kelas perlakuan. Dengan melihat nilai rata-rata post test 

menggunakan strategi crossword puzzle (81,125), strategi permainan ular tangga 

(76,75) dan Kontrol (73,84375). Dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar biologi pada materi Ekosistem dengan menggunakan strategi 

crossword puzzle lebih tinggi dibandingkan dengan strategi permainan ular 

tangga dan kontrol sehingga strategi crossword puzzle lebih tepat digunakan 

dalam pembelajaran biologi. 

Kata kunci: Strategi Crossword Puzzle,  Strategi Permainan Ular Tangga , dan 

Hasil Belajar 

 

  



A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan ada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Strategi pembelajaran aktif yang menggunakan model permainan juga 

bagus untuk menarik minat belajar siswa agar siswa tidak jenuh tapi tetap 

serius dalam mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 

permainan ular tangga, dimana permainan ular tangga cukup digemari 

dikalangan anak-anak, sehingga tidak ada salahnya mencoba menerapkan 

permainan tersebut dalam proses pembelajaran jadi siswa juga bisa aktif 

dalam proses pembelajaran, serta dapat mengurangi kejenuhan siswa sehingga 

siswa lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. 

Strategi lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 

permainan  Crossword puzzle atau teka-teki silang dimana teka-teki silang 

dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan 

tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung.bahkan strategi ini 

dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif semenjak awal (Zaini,2008). 

Strategi  dengan menggunakan permainan ular tangga dan Crossword puzzle 

dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan siswa 

dalam belajar. Siswa dapat saling bertukar pikiran dengan teman. Hal ini dapat 

membuat kelas lebih hidup dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih 

serius belajar. 

Bersumber dari koran solopos yang terbit pada tanggal 2 Juni 2012, 

bahwasanya ada 25 sekolah satuan pendidikan SMP/MTs yang pada hasil 

UAN tingkat kelulusanya paling menyedihkan karena tingkat kelulusan 



kurang dari 25%,pada tahun ajaran 2011/2012, di SMP Terbuka 1 

Karangmoncol Kabupaten Purbalingga provinsi Jawa Tengah misalnya 

dengan jumlah peserta UAN ada 19 dan tingkat kelulusanya 5,26%,di SMP 

Negeri Terbuka Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan diikuti peserta UAN sebanyak 10 orang dan tingkat kelulusanya 

10,00% Dan masih banyak lagi sekolah yang tingkat kelulusan kurang dari 

25%. 

Menurut hasil penelitian Sari (2011), disimpulkan bahwa dari hasil 

penelitian tindakan kelas  menunjukan bahwa hasil belajar bidang studi 

biologi menggunakan strategi pembelajaran “Instant Assesment” melalui 

simulasi permainan dadu,menunjukan peningkatan baik dari ranah kognitif 

maupun afektif. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan rata-rata 

kognitif siswa pada setiap siklusnya hingga memperoleh nilai lebih besar dari 

57(KKM), dan menurut hasil penelitian Warningsih (2011), disimpulkan 

bahwa dengan menerapkan model crossword Puzzle dengan menggunakan 

media gambar  di SMP negeri 2 Baki Sukoharjo dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan Crossword Puzzle dan Permainan Ular Tangga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membandingkan dua cara pembelajaran tersebut 

untuk dterapakan dalam pendalaman materi  ekosistem pada kelas VII SMP 

Negeri 3 Colomadu, Karanganyar. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP N 3 Colomadu Karanganyar 

 



b. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013,dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan selesai 

adalah dari Desember tahun 2012 sampai dengan Mei 2013 pada 

semester II tahun pelajaran 2011/2012 pokok bahasan Ekosistem  

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini jika ditinjau dari bidang ilmu merupakan penelitian 

eksperimen pendidikan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka 

memberikan perlakuan dalam suatu kelas untuk membandingkan antara 

dua strategi pembelajaran yang berbeda dalam pembelajaran biologi untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Pada kelas VII( kelas eksperimen 1) 

dengan menggunakan strategi crossword puzzle dan kelas VII( kelas 

eksperimen 2) dengan menggunakan strategi dengan permainan ular 

tangga. Penelitian ini menggunakan bentuk desain eksperimen True 

Eksperimental,bentuk Postest- Only Design. 

3. Populasi, Sampel, dan Sampling 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 3 Colomadu 

Karanganyar. Sedangkan populasi target pada penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP N 3 Colomadu Karanganyar tahun ajaran 

2012/2013 

b. Sampel 

Sample pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 3 Colomadu 

Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Jumlah kelas yang digunakan 

dalam penelitian ini 2 kelas sebagai kelas perlakuan,dan satu kelas 

sebagai kelas control 

c. Sampling 

Pengambilan populasi target diambil dengan teknik Random sampling 

(sample acak)  

 



4. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independent) 

Ho: Variabel bebas pertama yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Crossword Puzzle 

Hi: Variabel bebas kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

strategi permainan ular tangga. 

b. Variabel Terikat (Dependent) 

     Hasil belajar 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diperlukan antara lain: 

1. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data peningkatan 

hasil belajar. Jenis tes yang digunakan adalah post test yaitu test 

yang dilaksanakan setelah diadakan tindakan.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah 

dan identitas siswa antara lain seperti nama siswa, nomor induk 

siswa dengan melihat dokumen yang ada di sekolah 

6. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

1) Uji normalitas 

Dilakukan untuk mengetahui sampel yang berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak, perhitungan dengan menggunakan 

bantuan uji shapiro-wilk. 

Keputusan uji :  

Jika nilai probabilitas > 0,05 berarti H0 diterima (berarti data 

berdistribusi normal) 



Jika nilai probabilitas < 0,05 berarti H0 ditolak (berarti data tidak 

berdistribusi normal) 

b. Uji homogenitas 

Dilakukan untuk menguji variasi dari populasi homogen, uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

homogen atau tidak terhadap dua kelompok perlakuan. 

Keputusan uji : 

Jika nilai probabilitas > 0,05 berarti H0 diterima (berarti data memiliki 

variasi yang sama atau homogen) 

Jika nilai probabilitas < 0,05 berarti H0 diterima (berarti data tidak 

memiliki variasi yang sama atau tidak homogen) 

c. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan Anova yang digunakan yaitu anova  

satu jalur atau One Way Anova karena untuk membandingkan lebih 

dari dua rata-rata. Dalam pengolahan data ini dibantu dengan program 

SPSS. 

Keputusan statistik : 

H0 = tidak adanya perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle dan dengan permainan ular 

tangga. 

H1 = adanya perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle dan dengan permainan ular 

tangga. 

Keputusan uji : 

Jika H0 > 0,05 maka H0 diterima 

Jika H0 < 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima 

Pengambilan Keputusan : 

a) Perbandingan Fhitung dengan F tabel 



            Syarat  :  Jika Fhitung > F tabel =  H0 ditolak 

                           Jika Fhitung  <  F tabel = H0 diterima 

b) Perbandingan probabilitas 

Syarat : Jika Sig. atau nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

            Jika Sig. Atau nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

7. Teknik Analisis Data 

a. Validitas 

   Validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara lepas (Arikunto, 2010 ) 

b. Derajat Kesukaran 

  Tes yang baik tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Bilangan 

yang menunjukkan sulit atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (Arikunto, 2010 ).  

c. Daya Beda 

  Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah ( Arikunto, 2010).  

d. Reliabilitas 

               Reliabilitas tes adalah ketetapan atau tingkat kepercayaan terhadap 

tes. Suatu tes mempunyai reliabilitas yang baik jika tes digunakan 

pada objek yang berlainan sehingga menunjukkan hasil yang relatif 

sama(Arikunto,2010) 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

dan hasil belajar ranah afektif  siswa pada materi ekosistem. Hasil belajar 

siswa yang berupa hasil belajar kognitif dan hasil belajar ranah afektif ini 



diperoleh dari kelas eksperimen I (Crossword Puzzle), kelas eksperimen II 

(Permainan Ular Tangga) dan kelas control (dengan ceramah). 

Pada hasil ranah afektif yang diamati adalah dari aspek tanggung 

jawab, kedisiplinan waktu dan kehadiran, keaktifan dan kerja sama. 

Sedangkan hasil ranah kognitif diperoleh dari hasil nilai post test siswa. 

a) Hasil belajar siswa ranah kognitif 

Tabel 4.4 data nilai rata-rata siswa kelas crossword puzzle, 

permainan ular tangga dan kontrol 

 Crossword 

puzzle 

Permainan ular 

tangga 

Ceramah 

Jumlah 
2596 2456 2363 

Rata-rata 
81.125 76.75 73.84375 

 

Selain nilai rata-rata hasil belajar siswa tersebut, perbandingan 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan strategi crossword puzzle, 

strategi dengan permainan ular tangga dan dengan konvensional 

(dengan ceramah) dapat juga dijelaskan dengan menggunakan data 

distribusi frekuensi. Data tersebut dapat disajikan pada tabel 4.5 berikut 

ini : 

Tabel 4.5 

Data Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa 

 

No 

 

Nilai 

 

Nilai 

Tengah 

Frekuensi 

Crossword 

puzzle 

Permainan 

ular 

tangga 

Ceramah 

1 51-60 55,5 1 1 3 

2 61-70 65,5 3 6 7 

3 71-80 75,5 14 18 18 

4 81-90 85,5 6 3 2 

5 91-100 95,5 8 4 2 

Jumlah 32 32 32 

 

Dari tabel frekuensi tersebut dapat dibuat suatu grafik histogram 

yang menggambarkan perbandingan frekuensi hasil belajar siswa 



dengan menggunakan strategi crossword puzzle, permainan ular tangga 

dan dengan ceramah (konvensional). Grafik tersebut dapat digunakan 

untuk membandingkan strategi mana yang paling bagus untuk 

diterapkan pada proses pembelajaran pada pokok bahasan ekosistem. 

Gambar grafik 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan  hasil analisis uji normalitas yang ditampilkan pada 

tabel 4.7 menunjukan bahwa  pada penggunaan strategi crossword puzzle  

Sig. 0,090>0,05 jadi dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Pada penggunaan  strategi dengan permainan ular tangga  nilai 

probabilitas atau Sig.0,053>0,05 jadi data juga berdistribusi normal  dan 

pada proses pembelajaran dengan ceramah diperoleh nilai probabilitas 

atau Sig. 0,056 >0,05 jadi data juga berdistribusi normal. Dari Uji 

Homogenitas diperoleh nilai probabilitas atau signifikasi (Sig.) 0,962 

>0,05 jadi dapat disimpulkan  bahwa data homogen. Setelah data yang 

terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan homogen selanjutnya 

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan anova satu jalan 

(One Way Anova). Berdasarkan hasil uji hipotesis anova satu jalan 

terlihat bahwa nilai Fhitung (4,720)  lebih besar dari Ftabel (3,09). F tabel 

diperoleh dari nilai tabel F pada taraf signifikan 5% dengan (df=2, 93) 

yaitu sebesar 3,09, maka H0 ditolak yang berarti dari uji hipotesis anova 

Crossword puzzle

Ular tangga

Ceramah



satu jalan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara ketiga kelompok pembelajaran eksperimen yaitu antara 

pembelajaran yang menggunakan Crossword Puzzle,Permainan Ular 

Tangga  dan Kontrol. Untuk itu perlu diadakan uji lanjut anova.  

Berdasarkan hasil uji beda antar kelompok perlakuan terlihat pada  

nilai signifikansi perlakuan Crossword Puzzle dan Permainan Ular 

Tangga 0,070 < 0,05 maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 

perbedaan rata-rata nilai hasil postest siswa antara kelompok perlakuan 

dengan  Crossword Puzzle  dan Permainan Ular Tangga. Selanjutnya 

perbandingan antara kelompok perlakuan menggunakan Crossword 

Puzzle  dengan Kontrol terlihat nilai signifikansi 0,003 < 0,05 maka H0 

ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan rata-rata nilai hasil postest 

dengan perlakuan Crossword Puzzle dan Kontrol. Untuk perbandingan 

antara kelompok perlakuan Permainan Ular Tangga dengan Kontrol 

terlihat nilai signifikan sebesar 0,226 > 0,05 maka H0 diterima, yang 

berarti  tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil postest siswa dengan 

perlakuan Permainan Ular Tangga dengan Kontrol 

2. Pembahasan 

SMP Negeri 3 Colomadu, Kabupaten Karanganyar, merupakan 

salah satu sekolah negeri yang memiliki siswa dengan prestasi belajar 

yang bervariasi. Maka hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

juga beranekaragam. Hasil penelitian diperoleh perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan metode 

pembelajaran crossword puzzle dan permainan ular tangga dengan kelas 

kontrol. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan nilai rata-rata siswa hasil 

post test, yaitu: 

X1 : X0 = 81,125 : 73.84375 

X2 : X0 = 76,75   : 73.84375 

X1 : X2 = 81,125 :  76,75 

Dilihat pada perbandingan diatas, bahwa X1( pembelajaran dengan 

crossword puzzle), X2(pembelajaran dengan permainan ular tangga, dan 



X0(pembelajaran secara konvensional yaitu dengan ceramah), Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dari ketiga strategi tersebut yang paling bagus 

diterapkan dalam proses pembelajaran pokok bahasan ekosistem pada 

kelas VII di SMP N 3 Colomadu, Karanganyar adalah dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle. 

Dari hasil uji anava (analisis varian) dengan taraf signifikansi 5%, 

dan probabilitas hasil belajar Biologi pada pembelajaran dengan strategi  

crossword puzzle dan permainan ular tangga harga probabilitas= 0,011. 

Harga ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H1 diterima. 

Diterimanya H1 berarti Ho ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

hasil belajar Biologi pada materi  ekosistem  antara kelas eksperimen I 

(stategi crossword puzzle) dan kelas eksperimen II (strategi permainan ular 

tangga) terdapat  perbedaan yang signifikan.  Karena terdapat perbedaan 

yang signifikan antara strategi crossword puzzle dan permainan ular 

tangga maka diuji lanjut dengan pos hok test. 

Perbedaan  antara strategi crossword puzzle dengan strategi 

permainan ular tangga ini dikarenakan  pada strategi crossword puzzle, 

banyak siswa yang  lebih fokus untuk mengerjakan soal dalam  bentuk 

teka-teki silang, dan mengerjakan soal tersebut dengan saling berdiskusi 

dalam  satu  kelompok, sedangkan pada pembelajaran Perainan Ular 

Tangga mereka cenderung sedikit lebih fokus ke permainanya bukan 

diskusinya, sebenarnya dalam hal berdiskusi dalam hal untuk 

menyelesaikan soal juga berjalan cukup lancar akan tetapi kendalanya, 

yaitu dengan adanya permainan tersebut siswa kurang fokus kediskusinya . 

Penerapan strategi crossword puzzle dan strategi dengan 

permainan ular tangga ini sesuai dengan karakter  di SMP Negeri 3 

Colomadu karena kedua strategi ini berdampak positif dan mengajarkan 

kepada siswa untuk bisa menjadi lebih aktif dan tidak hanya pasif, dan 

mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat atau ide dalam hal 

berdiskusi untuk menyelesaikan soal dan juga penyampaian ide berkaitan 

dengan materi yang sedang dipelajari 



 

D. SIMPULAN 

ada perbedaan penggunaan pembelajaran dengan strategi crossword puzzle , 

strategi permainan ular tangga dan konvensional.  Pembelajaran dengan 

menggunakan strategi  crossword puzzle lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran dengan strategi permainan ular tangga dan konvensional.  
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