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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi zat 
adiktif dan psikotropika kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali TahunAjaran 
2012/2013 dengan menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tahapan kegiatan masing-masing yaitu dialog awal, 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian siklus I diperoleh hasil yaitu nilai kognitif rata-rata 68,26 naik 
sebanyak 22,69 point dari nilai awal (45,58) dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 9 
siswa (34,6%). Untuk nilai afektif siklus I yaitu rata-ratanya 6,38 dengan kriteria berminat. 
Padasiklus II rata-rata nilai kognitif adalah 82,30 meningkat 14,04 point dari nilai siklus I dan 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 22 siswa (84,61%) sedangkan nilai rata-rata afektif 
siklus II adalah 8,77 dengan kriteria sangat berminat. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi materi zat adiktif dan psikotropika siswa kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo 
BoyolaliTahun Ajaran 2012/2013. 

Kata kunci: crossword puzzle, hasil belajar. 

Keterangan: 

*Penulis Skripsi, A420090151, Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP. 

**Dosen Pembimbing, Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP. 
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A. PENDAHULUAN  
Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk mengubah siswa agar 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelajar sebagai bentuk perubahan 
perilaku hasil belajar. Perubahan dari perilaku hasil belajar siswa biasanya 
dilakukan oleh guru dengan menggunakan beberapa metode dan kegiatan praktik 
yang menunjang kegiatan proses belajar mengajar sehingga siswa aktif 
didalamnya. Dalam bidang pendidikan, peranan guru sangat strategis karena 
mereka adalah ujung tombak program pendidikan dan kualitas kinerja guru 
sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, oleh karena itu usaha untuk 
meningkatkan kemampuan guru perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Tugas guru di kelas tidak sekedar menyampaikan informasi demi 
pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar 
siswa, guru harus berupaya agar kegiatan di kelas dapat memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi pengalaman siswa. Guru harus mampu menemukan 
metode dan teknik yang dapat mendukung peranannya tersebut, sehingga 
kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan dengan efektif. Namun 
kenyataan di lapangan proses belaja rmengajar masih didominas imetode 
konvensional. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP N 4 Mojosongo 
Boyolali bahwa pembelajaran biologi yang berjalan di SMP tersebut saat ini 
masih terpusat pada guru. Metode pembelajaran Biologi yang sering digunakan 
oleh guru biologi di SMP tersebut adalah metode ceramah sehingga 
dikhawatirkan siswa akan cepat merasa bosan dan kurang aktif dalam proses 
belajar. Hasil belajar yang diperoleh dengan pembelajaran seperti ini ternyata 
kurang optimal. Hal ini dapat dilihat melalui perolehan prestasi siswa SMP N 4 
Mojosongo Boyolali belum sesuai dengan harapan yakni 40 % nilai siswa yang 
belum mencapai KKM. Standar ketuntasan belajar mata pelajaran biologi untuk 
tahun ajaran 2012/2013 adalah sebesar 75. 

Berdasarkan PTK yang dilakukan oleh Warningsih (2011) yang 
menerapkan strategi Crossword Puzzle dengan menggunakan Media Gambar 
pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Baki Sukoharjo untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pokok bahasan Sistem Pernapasan pada Manusia menunjukkan 
peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa yang 
tuntas KKM sebanyak 37,84 % dan pada siklus II meningkat menjadi 94,59 %. 
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Berdasarkan PTK yang dilakukan Maryani (2012) yang menerapkan 
strategi Crossword Puzzle dengan media Powerpoint untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta pokok bahasan 
Ekosistem menunjukkan bahwa hasil belajar pada siklus I sebanyak 71,79 % dan 
pada siklus II meningkat menjadi 94,74 %. 

Dari hasil observasi diketahui proses pembelajaran biologi di SMP tersebut 
ditemukan kelemahan sebagai berikut ; a) siswa pasif dan kurang memperhatikan 
penjelasan dari guru pada setiap pembelajaran, b) siswa ramai saat pembelajaran, 
c) jenuh dan bosan pada pembelajaran yang monoton, d) konsentrasi dan 
pemahaman siswa kurang setiap pembelajaran biologi, dan e) hasil belajar siswa 
belum sesuai harapan atau  rendah. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan 
masalah dalam metode pembelajaran kelas yang penting untuk dipecahkan. 

Mengacu pada kelemahan-kelemahan di atas, maka guru dapat 
menggunakan strategi pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif dan 
suasana pembelajaran menjadi lebih efektif. Strategi pembelajaran crossword 
puzzle dipilih mampu melibatkan siswa untuk menjawab suatu masalah beerupa 
teka-teki silang secara individu maupun kelompok. Selanjutnya individu atau 
kelompok yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapat 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 dalam belajar. Dengan 
menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle, siswa dengan mudah 
dapat menemukan penyelesaian suatu masalah tanpa kehilangan esensi belajar 
yang sedang berlangsung pada satu kelas. Sehingga tercipta suatu kondisi kelas 
yang menyenangkan dan tidak membosankan. Hal ini dikarenakan strategi 
pembelajaran  crossword puzzle tepat digunakan untuk menyampaikan materi 
secara praktis. Dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul di 
SMP Negeri 4 mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 khususnya kelas 
VIII F sehingga 70 % dari jumlah siswa mencapai nilai KKM yaitu 75. 

Menurut Slameto (2003:2) Belajar adalah proses sistematik yang dinamis, 
konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 
komponen belajar. Belajar tidak hanya proses perubahan tingkah laku, 
pengalaman, pengetahuan, latihan, keterampilan dan sikap, tetapi belajar 
merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan. 
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Menurut Surtikanti dan Santoso (2008), Faktor yang mempengaruhi 
aktivitas belajar bersifat kompleks yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 
eksternal merupakan keseluruhan kondisi peserta didik yang berada di luar 
dengan berbagai karakteristiknya, misalnya faktor keluarga, faktor sekolah, 
dan faktor masyarakat. Berbagai faktor tersebut suatu saat mampu mengalami 
perkembangan. Faktor internal adalah keseluruhan kondisi baik fisik maupun 
psikis yang berasal dari individu tersebut dan dapat juga berupa faktor 
kelelahan. 

Tujuan dari kegiatan belajar adalah untuk meningkatkan kemampuan 
manusia dalam berfikir, menambah wawasan dan berinteraksi dengan ilmu. 
Segala sesuatu yang ada dapat diketahui dengan belajar. Adapun manfaat 
secara umum dari belajar yaitu : a) meningkatkan pemahaman seseorang 
secara bertahap, b) meningkatkan kwalitas pada diri seseorang, c) menambah 
ilmu pengetahuan, d) menambah wawasan, dan e) sebagai salah satu aspek 
terpenting dalam hidup manusia. Dengan demikian belajar memiliki peran 
penting dalam hidup manusia, bahkan belajar dapat dikategorikan sebagai 
kebutuhan sepanjang hayat (Anonim, 2010).  

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 
maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 
Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 
oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 
didik atau murid. Konsep pembelajaran sering dikatakan pula mengajar yaitu 
mengorganisasikan aktivitas siswa dalam arti yang luas. Peran guru bukan 
semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan 
member fasilitas belajar (directing and facilitating the learning) proses belajar 
lebih memadai. Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang 
untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai 
yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk 
mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan 
dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial 
ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal 
karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utamapenyampaian 
bahan belajar dan menjadi indicator suksesnya pelaksanaan pembelajaran 
(Sagala, 2005). 
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Menurut Zaini (2002), crossword puzzle adalah salah satu pembelajaran 
aktif bagi siswa yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang baik 
tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. Bahkan metode ini 
dapat melibatkan siswa secara aktif semenjak awal. Langkah-langkah 
pelaksanaanya adalah : 1). Menuliskan kata-kata kunci, terminology satu 
nama-nama yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 2). Membuat 
kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang terpilih (seperti dalam teka-
teki silang). 3). Membuat pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang 
telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang 
mengarah kepada kata-kata tersebut. 4). Membagikan teka-teki silang kepada 
peserta didik bisa individu atau kelompok, batasi waktu mengerjakan. 6). 
Memberikan hadiah kepada individu/kelompok yang mengerjakan paling 
cepat dan benar. Strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun 
kelebihan metode pembelajaran Crossword Puzzle:  a). Membuat inti atau 
pokok-pokok materi pembelajaran menjadi cepat dan ringkas, b). 
Pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga membangkitkan minat anak 
didik, c) Siswa menjadi aktif sejak awal pembelajarannya. Sedangkan 
kekurangan metode pembelajaran Crossword Puzzle: a). Apabila terjadi 
kesalahan pengisian jawabann pada salah satu kotak jawaban, maka pada 
kotak selanjutnya yang berada didekat kotak tersebut (yang berhubungan 
dengan kotak tersebut) menjadi salah juga, sehingga menimbulkan 
kebingungan atau kesulitan untuk mengisi jawaban pada kotak jawaban yang 
lain, b). Jawaban yang digunakan biasanya kata-kata yang sulit. 

Menurut Suharsimi (2001) Hasil belajar adalah hasil yang dicapai 
seseorang setelah melaksanakan kegiatan belajar dan merupakan penilaian 
yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran 
atau materi yang diajarkan sudah diterima siswa untuk menentukan tercapai 
atau tidaknya tujuan pembelajaran dilakukan usaha untuk menilai hasil 
belajar, penilaian ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam 
penguasaan materi yang telaj dipelajari dan ditetapkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali pada materi zat adiktif dan 
psikotropika dengan menerapkan strategi pembelajaran crossword puzzle 

. 
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B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini diadakan di kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali 

Tahun Ajaran 2012/2013, waktu diadakannya penelitian adalah bulan mei 2013. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan 
Kelas ini terdiri dari dua siklus yang mencakup beberapa kegiatan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran melalui strategi crossword puzzle 
dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi materi zat 
adiktif dan psikotropika ditinjau dari aspek kognitif dan aspek afektif pada kelas 
VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 yang 
diperoleh setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Prosedur penelitian menggunakan dua tahap, yaitu tahap persiapan 
penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan penelitian dengan 
melakukan pembuatan proposal dan meminta surat ijin riset. Untuk tahap 
pelaksanaan penelitian terdiri dari 6 tahapan yaitu dialog awal, perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode 
wawancara, metode tes, dan metode dokumentasi. Untuk metode analisis data 
secara deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan metode alur. 
Metode alur tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 
Sebelum diadakan penelitian, hal yang dilakukan adalah melakukan 

dialog awal dengan guru mata pelajara biologi kelas VIII SMP Negeri 4 
Mojosongo Boyolali. Pada dialog ini peneliti mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada guru mata pelajaran biologi tentang karakter siswa dan 
pembelajaran yang biasa dilakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi 
rendahnya nilai siswa kelas VIII F antara lain siswa kurang aktif saat ditanya, 
siswa berbicara sendiri dengan temannya saat pelajaran berlangsung, siswa 
bermain sendiri di dalam kelas, siswa ramai dan tidak konsentrasi saat 
diterangkan, dan siswa tidur saat diterangkan. Dengan demikian peneliti dan 
guru menerapkan strategi pembelajaran crossword puzzle pada pembelajaran 
selanjutnya. 

Proses tindakan terdiri dari dua siklus, yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Dari penelitian tindakan siklus I ini 
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telah didapatkan hasil yaitu nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh dari 
nilai postest siswa kelas VIII F adalah 68,26 dengan nilai tertinggi 90 dan 
nilai yang paling rendah adalah 35. Dari hasil ini diperoleh adanya 
peningkatan hasil belajar dari nilai awal siswa yang rata-ratanya 45,57 
menjadi 68,26 sehingga nilai rata-rata siswa meningkat sebanyak 22,69. 

Siswa yang mencapai KKM semula hanya 5 % karena adanya 
tindakan siklus I siswa yang mencapai KKM bertambah menjadi 34,6 % 
sehingga masih dibutuhkan lagi tindakan untuk meningkatkan jumlah siswa 
yang mencapai KKM lebih dari 70 %. Untuk afektif siswa rata-ratanya 
adalah 6,38 dengan criteria berminat. Untuk nilai tertinggi adalah 8 dan nilai 
terendahnya adalah 5. 

Pada siklus II didapatkan hasil nilai rata-rata yang didapatkan siswa 
kelas VIII F adalah 82,30 dan ini berarti siswa telah mencapai KKM. Dengan 
demikian penelitian ini berakhir karena target yang diharapkan oleh peneliti 
sudah tercapai. Untuk nilai afektifnya juga meningkat dengan rata-rata 9 
dengan kriteria sangat berminat. Untuk nilai tertingginya adalah 10 dan 
terendahnya 8. Dari siklus I ke siklus II nilai afektifnya meningkat sebanyak 
2,38. 

2. Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang menerapkan strategi crossword puzzle 

dengan menggunakan media gambarmenunjukkan bahwa hasil belajar biologi 
materi Zat Adiktif dan Psikotropikauntuk kelas VIII F mengalami 
peningkatan dari sebelum diterapkan metode sampai siklus II berakhir. Nilai 
kognitif awal siswa VII G rata-ratanya adalah 45,57 dimana nilai terendah 
adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 75, siswa yang mencapai KKM hanya 2 
anak (5%). Berdasarkan nilai pra siklus menunjukkan bahwa nilai siswa kelas 
VIII F sangat rendah, hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan metode 
ceramah tidak bisa menuntaskan siswa dalam mencapai KKM (75). 

Nilai kognitif siswa pada siklus I meningkat dibanding nilai awal, 
untuk rata-rata siklus I yaitu 68,26 dengan nilai terendah 35 dan tertinggi 90 
rata-ratanya meningkat sebanyak 22,69 dan siswa yang mencapai KKM ada 9 
anak (34,6%) sehingga masih diperlukan tindakan siklus II untuk mencapai 
target yang diinginkan. Pada tindakan siklus II untuk nilai kognitifnya 
meningkat lebih baik, rata-ratanya yaitu 82,30 dengan nilai terendah 65 dan 
tertinggi 100 dan dalam siklus II ini rata-ratanya meningkat 14,04. Siswa yang 
mencapai KKM juga semakin bertambah yaitu 22 siswa (84,61%) dimana dari 
hasil tersebut maka target peneliti untuk meningkatkan hasil belajar minimal 
70% dari jumlah siswa sudah dapat tercapai sehingga tidak perlu diadakan 
tindakan siklus III. 
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Hasil dari nilai kognitif dari nilai awal sampai siklus II adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 

 
Untuk nilai afektif siswa kelas VIII F dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana pada siklus I rata-rata 
nilai afektifnya adalah 6,38 dengan kriteria cukup berminat dengan nilai 
terendah 5 dan nilai tertinggi 8. Pada siklus II mengalami peningkatan dimana 
rata-rata nilai afektifnya menjadi 8,77 dengan kriteria sangat berminat dengan 
nilai terendah 8 dan nilai tertinggi 10 sehingga dapat dilihat bahwa nilai 
afektif rata-ratanya meningkat sebanyak 2,39. 

 Hasil dari nilai afektif siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Grafik peningkatan nilai kognitif pada kelas VIII F SMP 
Negeri 4 Mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 
dengan menerapkan strategi pembelajaran crossword 
puzzle menggunakan media gambar. 

 

Gambar 4.2  Grafik peningkatan nilai afektif pada kelas VIII F SMP 
Negeri 4 Mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 
2012/2013 dengan menerapkan strategi pembelajaran 
crossword puzzle menggunakan media gambar 

 



12 
 

Menurut Zaini (2002), crossword puzzle adalah salah satu 
pembelajaran aktif bagi siswa yang dapat digunakan sebagai alat 
pembelajaran yang baik tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang 
berlangsung. Bahkan metode ini dapat melibatkan siswa secara aktif semenjak 
awal. Pada pembelajaran ini melibatkan siswa berpartisipasi secara aktif sejak 
kegiatan pembelajaran dimulai. Siswa diajak untuk turut serta dalam semua 
proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. 
Dengan ini siswaakan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 
hasil belajar dapat dimaksimalkan. Sebelumnya siswa diwajibkan untuk 
mencari hal-hal yang berhubungan dengan materi dan diwajibkan untuk 
mempelajari materi yang akan diajarkan sehingga pada saat nanti sudah 
masuk dalam pembelajaran, siswa sudah mengeksplor pengetahuannya 
terlebih dahulu. Guru dalam menerangkan materi hanya butuh sedikit waktu 
karena siswa sudah paham dengan materi. Siswa akan lebih paham dengan 
bantuan penggunaan strategi pembelajaran crossword puzzle, karena dengan 
media tersebut maka akan tercipta suasana yang berbeda dari pembelajaran 
sebelumnya yang didapatkan sehari-hari. Siswa akan lebih mengikuti 
pelajaran dengan serius namun menyenangkan, dimana siswa dapat bermain 
kata-kata yang berhubungan dengan materi. Hal ini merupakan serangkaian 
permainan yang tersusun dari kotak-kotak yang mempunyai 2 lajur yaitu 
mendatar dan menurun, dimana siswa dapat mengisi kotak-kotak tersebut 
sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Fungsi kegunaan dari strategi 
crossword puzzle media gambar  itu sendiri yaitu membangun saraf-saraf otak 
yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali 
optimal karena otak dibiasakan untuk terus menerus belajar dengan santai. 
Karena belajar dengan santai inilah yang dapat membuat siswa menjadi lebih 
paham dan mudah masuk dalam ingatan siswa sehingga siswa tidak mudah 
lupa dengan materi yang sudah diajarkan. Siswa yang telah menyelesaikan 
secara cepat, tepat dan sekaligus benar semua akan diberi reward atau hadiah 
oleh peneliti dan diminta untuk membacakan hasilnya di depan kelas.  

Dengan adanya strategi pembelajaran crossword puzzle ini mempunyai 
banyak manfaat dalam pembelajaran antara lain:1) memberikan suasana 
pembelajaran yang menyenangkan, 2) Mampu menciptakan suasana 
pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tidak tegang dan bisa 
mengikuti pelajaran dengan baik,3) Siswa merasa termotivasi dan senang 
untuk dapat mengikuti pelajaran serta dapat menguasai materi pelajaran 
dengan baik, 4) Siswa merasa mendapat hiburan dalam pembelajaran namun 
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tidak menghilangkan kesan serius memperhatikan, 5) Siswa mempunyai 
semangat dalam mengikuti pelajaran karena adanya metode ini. Ini terbukti 
saat diterapkan pada kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali, siswa 
yang mengikuti pembelajaran menjadi aktif, semangat dalam mengikuti 
pelajaran, serius memperhatikan, mempunyai konsentrasi yang tinggi dan 
menguasai materi zat adiktif dan psikotropika  ini dengan baik. 

 
D. KESIMPULAN 

Strategi crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 
F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dilihat dari nilai 
kognitif dan nilai afektifnya. Nilai kognitif pada siklus I rata-ratanya adalah 
68,26 meningkat 22,69  point dari nilai awal, sedangkan siklus II rata-ratanya 
adalah 82,30 meningkat 14,04 point dari nilai siklus I. Nilai afektifnya meningkat 
dari siklus I ke siklus II yaitu dari 6,38 ( berminat) menjadi 8,77 (sangat 
berminat). Siswa yang mencapai KKM (75) sebanyak 22 siswa atau setara 
dengan 84,61% sehingga target pencapaian penelitian untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa minimal 70% siswa mencapai KKM (75) telah tercapai. 
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