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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu  

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menuju perubahan 

yang lebih baik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan  Negara. 

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan 

berkembang dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi 

lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain permasalahan-

permasalahan tersebut, sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang 

ini, pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan, salah satu 

diantaranya berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 

memperbaiki proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, proses 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting . Proses yang baik 

tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Demikian halnya 

dalam proses pembelajaran karena selama proses pembelajaran terjadi 
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interaksi timbal balik antara guru dengan siswa, sehingga perlu adanya  

suatu usaha dari seorang guru untuk menjadikan siswa bukan hanya 

mengerti namun paham akan apa yang diterima. 

Guru sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Untuk dapat 

menghasilkan proses pembelajaran yang baik guru harus mampu mengelola 

kondisi dengan baik pula. Saat ini, guru dituntut untuk menjadikan kelas 

hidup dan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru semata. Siswa 

dituntut untuk aktif dalam pembelajaran agar nantinya mutu dan kualitas 

peserta didik dapat ditingkatkan. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk  mengembangkan 

keaktifan siswa melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal 

ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana 

masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal 

mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi. 

 Aktivitas siswa menjadi hal yang penting karena kadangkala guru 

lebih menekankan pada aspek kognitif dengan menekankan pada 

kemampuan mental yamg dipelajari sehingga hanya berpusat pada 

pemahaman bahan pengetahuan. Guru perlu menyadari bahwa pada saat 

mengajar, guru lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator. 
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Aunurrahman (2009:119) mengemukakan bahwa keaktifan siswa 

dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara 

optimal, baik intelektual, emosi, dan fisik. Siswa merupakan manusia 

belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya keaktifan yang dimiliki anak 

secara kodrati itu akan dapat berkembang kearah yang positif saat 

lingkungannya memberikan ruang yang baik  untuk perkembangan 

keaktifan itu. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah (SMP) 10 Surakarta bahwa pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu yang berjalan di SMP tersebut saat ini 

masih terpusat pada guru. Metode pembelajaran yang sering digunakan 

oleh guru adalah metode ceramah sehingga dikhawatirkan siswa akan cepat 

bosan dan kurang aktif dalam proses belajar. Keaktifan yang diperoleh 

dengan pembelajaran seperti ini ternyata kurang optimal. Hal ini dapat 

terlihat dari perhatian siswa terhadap penjelasan guru 44,44%, 

mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 37,03%, aktif 

bertanya 11,11%, dan  kemampuan siswa mengemukakan pendapat sebesar  

29,62%. 

Dari hasil observasi diketahui proses pembelajaran IPS Terpadu di 

SMP tersebut ditemukan kelemahan sebagai berikut : a) siswa pasif dan 

kurang memperhatikan penjelasan dari guru pada setiap pembelajaran, b) 
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siswa ramai saat pembelajaran, c) jenuh dan bosan pada pembelajaran yang 

monoton, d) konsentrasi dan pemahaman siswa kurang setiap pembelajaran 

IPS Ekonomi, e) hasil belajar siswa belum sesuai harapan atau rendah. 

Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan masalah dalam metode 

pembelajaran kelas yang penting untuk dipecahkan. 

Metode pembelajaran berperan untuk meningkatkan rasa 

keingintahuan siswa untuk belajar sehingga siswa dapat turut berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS Terpadu dibutuhkan 

keaktifan sebagai dasar untuk pengembangan materi lebih lanjut. Keaktifan 

belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan siswa untuk melaksanakan 

kegiatan belajar. Keaktifan dapat ditunjukkan dengan keterlibatan siswa 

dalam mencari atau mendapatkan sebuah informasi dari suatu sumber. 

Keaktifan anak dalam proses pembelajaran merupakan persoalan penting 

karena dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilinya, siswa 

juga dapat berpikir kritis.  

Hal ini sangat dipengaruhi  oleh faktor model pembelajaran yang 

digunakan. Pembelajaran yang pasif akan menghambat kreativitas pola 

pikir siswa dalam memahami suatu konsep. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran ekonomi siswa dituntut benar-benar aktif, sehingga daya 

ingat siswa tentang apa yang dipelajari akan lebih baik. 

Mengacu pada kelemahan-kelemahan diatas, maka peneliti 

berusaha mencari alternatif metode pembelajaran yang lain yang mampu 

menarik perhatian siswa dan mampu mengaktifkan siswa dalam proses 
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pembelajaran. Maka dari itu, harus diadakan penelitian tindakan kelas 

untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Untuk mengatasi masalah 

tersebut agar tidak berkelanjutan,perlu dicarikan inovasi metode 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa, 

salah satunya adalah dengan penerapan metode crossword puzzle.  

Menurut Zaini dkk (2008:71) mengemukakan bahwa 

“Pembelajaran aktif crossword puzzle adalah salah satu strategi 

pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar 

yang sedang berlangsung”. Metode pembelajaran pembelajaran crossword 

puzzle dipilih mampu melibatkan siswa untuk menjawab suatu masalah 

berupa teka-teki silang secara individu maupun kelompok. Selanjutnya 

individu atau kelompok yang menjawab dengan cepat dan benar akan 

mendapatkan penghargaan. Dengan adanya suatu penghargaan dari guru 

akan memacu siswa lebih aktif, bergairah serta termotivasi dalam belajar.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam Penelitian Tindakan Kelas 

ini peneliti memilih judul ”PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

CROSSWORD PUZZLE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN  ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL  PADA SISWA KELAS VIIIA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA  MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2013/2014”. 
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B. Pembatasan Masalah 

  Agar penelitian ini lebih terarah dan mencegah perluasan, maka 

perlu adanya pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun ajaran 2013/2014. 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pembelajaran IPS Terpadu dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle. 

3. Parameter Penelitian 

 Parameter yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Dalam aspek afektif melalui 

penerapan strategi crossword puzzle yang disesuaiakan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

dengan batas minimal lulus rata-rata 70. 

 

C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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“Apakah penerapan strategi crossword puzzle dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas 

VIIIA SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu 

penelitian, karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara 

terperinci. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS 

Terpadu 

b. Untuk melatih siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

IPS Terpadu melalui penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle 

pada siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat menghasilkan ide-ide pada inovasi 

pembelajaran, utamanya pada upaya peningkatan keaktifan siswa pada 

pembelajaran IPS Terpadu. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan inovasi baru kepada siswa dalam proses pembelajaran 

IPS Terpadu guna meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Membantu guru dalam menciptakan suatu inovasi baru dalam 

proses pembelajaran dikelas. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapakn mampu memberikan inspirasi dan rujukan 

bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dan 

meningkatkan mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

 


