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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CROSSWORDPUZZLE 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWADALAM 

PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
PADA SISWA KELAS VIIIA SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA MUHAMMADIYAH10 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Arofah Septalinda Maharani, A210100024. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 
strategi pembelajaran crossword puzzle pada siswa kelas VIII A SMP 10 
Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 27 
siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi yang diperoleh dari setiap tindakan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa 
pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 30,55%. Sedangkan 
dari hasil penerapan strategi strategi crossword puzzle pada siklus I prosentase 
keaktifan siswa meningkat sebesar 56,48%, siklus II mengalami peningkatan 
dengan prosentase sebesar 75,92%. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi 
crossword puzzle dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 

Kata kunci: strategi crossword puzzle, keaktifan siswa. 

 

 

 

  

 

 



A. PENDAHULUAN 

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 

menyebabkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

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 berkembang kearah yang positif saat lingkungannya 

memberikan ruang yang baik untuk perkembangan keaktifan itu. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti lakukan di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Surakarta bahwa pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang berjalan di SMP tersebut  saat ini masih 

berpusat 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 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 dari setiap pembelajaran, b) 

siswa ramai pada 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.  

Mengacu pada kelemahan-kelamahan diatas, maka peneliti berusaha 

mencari alternatif metode pembelajaran yang lain yang mampu menarik 

perhatian siswa dan mampu mengaktifkan siswa dalam proses 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 pembelaran yang tepat 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa, salah satunya adalah dengan 

penerapan metode pembelajaran crossword puzzle. 

Menurut Zaini dkk (2008:71) mengemukakan bahwa “Pembelajaran 

aktif crossword puzzle adalah salah satu strategi pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan tanpa menghilangkan esensi belajar yang sedang 

berlangsung”. Metode pembelajaran crossword puzzle dipilih mampu 

melibatkan siswa untuk menjawab suatu masalah berupa teka-teki silang baik 

kelompok maupun individu.selanjutnya individu atau keelompok yang 

menjawab dengan cepat dan benar akan mendapat penghargaan. Dengan 

adanya suatu penghargaan dari guru akan memacu siswa untuk 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 SISWA DALAM PROSES PEMBEALAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL PADA SISWA KELAS VIII A SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2013/2014”.  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS Terpadu melalui penerapan 

strategi pembelajaran crossword puzzle pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta tahun Ajaran 2013/2014.  

 



B. LANDASAN TEORI 

1. Strategi pembelajaran crossword puzzle 

Menurut Uno (2007:2), menjelaskan bahwa, “Strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh 

seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

akan memudahkan siswa menerima dan memahami materi pembelajaran”. 

Menurut Mujiman (2007:76), “Model pembealajaran crossword puzzle 

yakni melibatkan kemampuan siswa dalam satu kelas untuk menjawab 

suatu masalah berupa teka-teki silang yang jawabannya terkait dengan 

materi, selanjutnya kelompok atau individu menjawab dengan cepat dan 

benar akan mendapat penghargaan”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran crossword puzzle merupakan cara yang digunakan oleh 

seorang guru untuk menyampaikan materi yang berupa soal teka-teki 

silang yang melibatkan semua siswa agar siswa lebih mudah menerima 

dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 

2. Keaktifan siswa 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:24), “Keaktifan 

merupakan aktifitas yang diartikan sebagai kegiatan, kesibukan kerja, atau 

kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian”. Jadi pada saat guru 

mengajar tidak hanya mentransfer sebuah ilmu tetapi siswa mampu 

mendapatkan ilmu dari interaksi siswa didalam pembelajaran. Siswa harus 

mampu dan berusaha memahami ilmu yang didapatkannya. 

Menurut Samadi (2002:15) pembelajaran aktif adalah “Segala 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif 

dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam interaksi antar siswa 

maupun denga guru dalam proses pembelajaran”. 

Adapun indikator keaktifan Menurut 

Erna(http://ardhana12.wordpress.com/ 2009/01/20/indikator-keaktifan-

siswa-yang-dapat-dijadikan penilaian-dalam-ptk-2/) keaktifan belajar 

siswa dapat dilihat dari: a) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru, b) 



kerjasamanya dalam kelompok, c) kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat dalam kelompok ahli, d) kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat dalam kelompok asal, e) memberi kesempatan berpendapat 

kepada teman dalam kelompok, f) mendengarkan dengan baik ketika 

teman berpendapat, g) memberi gagasan yang cemerlang, h) membuat 

perencanaan dan pembagian kerja yang matang, i) keputusan berdasarkan 

pertimbangan anggota yang lain, j) memanfaatkan potensi anggota 

kelompok, k) saling membantu dan menyelesaikan masalah. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

senagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Tindakan Akhir 

Rendahnya keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran IPS meliputi : 

1. Perhatian siswa terhadap 
penjelasan guru 44,44% 

2. Mendengarkan dengan baik ketika 
teman berpendapat  33,03% 

3. Aktif bertanya 11,11% 
4. Kemampuan siswa 

mengemukakan  pendapat 29,62% 

Penggunaan strategi crossword puzzle 
dalam proses pembelajaran IPS. 

Meningkatnya pembelajaran IPS 
meliputi : 

1. Perhatian siswa terhadap 
penjelasan guru  88,89% 

2. Mendengarkan dengan baik ketika 
teman berpendapat  85,18% 

3. Aktif bertanya 55,55% 
4. Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat  74,07% 

Guru masih 
menggunanakan 
metode ceramah 
dan belum 
menerapkan strategi 
pembelajaran yang 
menarik. 



C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

Tahun Ajaran 2013/2014 . Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 27 siswa. 

Penelitian ini merupakan  penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus tindakan. 

Menurut Arikunto (2006:16) “Model penelitian tindakan kelas secara 

garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui yaitu (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, serta 

tes. Sedangkan teknik analisis dsata menggunakan teknik pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, sera penarikan kesimpulan. 

Indikator pencapaian dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

dengan penggunaan strategi pembelajaran crossword puzzle keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPS pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta dapat meningkat hingga 75% dari 27 siswa. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 22 Maret 2014 diketahui bahwa masih ada masalah dalam proses 

pembelajaran yaitu masih rendahnya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran IPS. Hal ini dikarenakan strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh guru kurang bervariasi sehingga kurang efektif dalam proses 

pembelajaran, selain itu ketika proses pembelajaran berlangsung masih 

banyak siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dan gaduh. Hal ini 

terlihat dari rata-rata keaktifan siswa pada indikator berikut : perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru  (44,44%), mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat  (37,03%), aktif bertanya (11,11%), dan kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat (29,62%). 

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan suatu strategi 

pembelajaran untuk mengatasi masalah keaktifan siswa agar lebih meningkat. 

Strategi yang dimaksud disini adalah strategi yang sudah disiapkan oleh 



peneliti yaitu strategi pembelajaran crossword puzzle (teka-teki silang). Guru 

dan peneliti bersepakat dalam proses pembelajaran berikutnya menggunakan 

strategi crossword puzzle dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Setelah strategi pembelajaran tersebut dilaksanakan pada siklus I 

keaktifan siswa meningkat menjadi 56,48%. Hasil ini dihitung dari rata-rata 

keaktifan siswa setiap indikator, indikator tersebut meliputi : perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru  (74,07%), mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat  (62,96%), aktif bertanya  (33,33%), kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat  (55,55%). Dari hasil tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan siswa daripada sebelum pelaksanaan tindakan. 

Meskipun pada siklus I keaktifan siswa sudah meningkat, namun 

dirasa masih belum optimal karena siswa yang aktif masih di dominasi siswa-

siswa tertentu saja, serta masih banyak siswa yang malu bertanya serta 

enggan mengemukakan pendapat . Oleh karena itu peneliti mengadakan revisi 

dan evaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan 

pemberian motivasi, lebih mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam 

pengendalian suasana belajar siswa, serta komunikasi dan interaksi dengan 

siswa lebih ditingkatkan agar dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif.  

Pada penelitian tindakan kelas siklus II di kelas VIII A dengan 

menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle menunjukkan 

peningkatan keaktifan yang signifikan yaitu sebesar 75,92%. Berikut rata-rata 

keaktifan siswa pada beberapa indikator : perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru (88,89%), mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat  

(85,15%), aktif bertanya (55,55%), kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat  (74,07%). 

Hasil observasi diatas menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada 

siklus II siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa yang aktif  tidak didominasi oleh siswa-siswa tertentu 

saja, melainkan hampir merata pada semua siswa. Mereka juga tidak malu 

untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Hal ini tidak telepas dari 



pemberian motivasi yang dilakukan oleh peneliti serta interaksi yang terjadi 

antara siswa dengan peneliti terjalin dengan baik, sehingga proses 

pembelajaran berjalan lancar dan tidak membosankan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II 

mengenai penggunaan strategi pembelajaran crossword puzzle yang telah 

diterapkan pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dapat 

dikatakan efektif dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan keaktifan siswa 

sebelum pelaksanaan tindakan, siklus I dan siklus II yang telah mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4  Data keaktifan belajar siswa kelas VIII A 

Keaktifan Belajar Siswa 
Kondisi 

Awal 
Siklus I Siklus II 

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 12 siswa 

(44,44%) 

20 siswa 

(74,07%) 

24 siswa 

(88,89%) 

Mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat 

10 siswa 

(37,03%) 

17 siswa 

(62,96%) 

23 siswa 

(85,18%) 

Aktif bertanya 3 siswa 

(11,11%) 

9 siswa 

(33,33%) 

15 siswa 

(55,55%) 

Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat 

8 siswa 

(29,62%) 

15 siswa 

(55,55%) 

20 siswa 

(74,07%) 

Jumlah rata-rata prosentase keaktifan 

siswa 
30,55% 56,29% 75,55% 

 

Adapun grafik peningkatan keaktifan siswa dari sebelum tindakan 

kelas sampai siklus II dapat digambarkan sebagai berikut : 



 

Gambar grafik peningkatan keaktifan siswa 

Keterangan : 

1. Keaktifan siswa pada kondisi awal sebanyak 30,55% 

2. Keaktifan siswa pada siklus I sebanyak  56,48% 

3. Keaktifan siswa pada siklus II sebanyak 75,92% 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan  

bahwa penerapan strategi pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiya 10 Surakarta. Ini dapat dilihat dari hasil kondisi awal atau 

sebelum diterapkan strategi crossword puzzle yaitu sebesar 30,55%, siklus I 

sebesar 56,48%, dan siklus II sebesar 75,92%.  

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap siswa yang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran dikelas. Siswa yang aktif tidak 

didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja, serta mereka tidak malu untuk 

bertanya atau mengemukakan pendapat.  
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi 

guru harus berani mengadakan variasi dalam penyampaian materi pelajaran, 

sehingga terdhindar dari kejenuhan saat proses pembelajaran berlangsung, 

guru harus memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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