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ABSTRAK 

 

UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA 

MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN CROSSWORD PUZZLE  

PADA SISWA KELAS IV SDN SUKOPULUHAN 01  

TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

 

 

Umiyati, A54E111049, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014,  

138 halaman. 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui 

strategi Crossword Puzzle. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IV dan guru SDN 

Sukopuluhan 01 pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juni 2014. Tahapan penelitian 

terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Tindakan dilaksanakan selama 3 siklus, siklus pertama, kedua, dan ketiga 

dilakukan masing-masing satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas IV SDN 

Sukopuluhan 01 yang berjumlah 16 siswa dan obyeknya adalah kreativitas dan 

hasil belajar siswa melalui strategi Crossword Puzzle.Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan bahan ajar. Indikator kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA adalah 

sebagai berikut:(1) senang bertanya; (2) mampu menjawab pertanyaan; (3) tekun 

dalam mengerjakan tugas; (4) aktif dalam diskusi; (5) ikut dalam menyusun 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 01 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi crossword puzzle. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I, siklus II, dan 

Siklus III. Pada tahap pra siklus diketahui kreativitas belajar siswa dengan 

presentase 56% dan yang memenuhi KKM atau hasil belajar mencapai 25%. Pada 

siklus I terdapat kreativitas dan hasil belajar sedikit meningkat pada tahap sedang 

dengan nilai presentase kreativitas belajar siswa 68% dan yang memenuhi KKM 

mencapai 38%, siklus II kreativitas dan hasil belajar siswa sangat baik dengan 

presentase 87,6% yang memenuhi KKM mencapai 88%, dan pada siklus III 

kreativitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang sangat baik 

dengan presentase 96% dan hasil belajar siswa 100%. Hal ini membuktikan 

adanya peningkatan kreativitas dan hasil belajar dengan penerapan strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle. 

 

Kata Kunci:peningkatan, kreativitas, hasil belajar IPA, strategi pembelajaran 

                    crossword puzzle 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya 

masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan mampu 

berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang 

sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi. 

Potensi kreatif yang ada pada diri siswa perlu dikembangkan, karena 

kreativitas dapat memberikan kemungkinan penemuan-penemuan baru dalam 

menyelesaikan masalah. Kreativitas siswa dapat berkembang apabila didukung 

oleh suasana belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

mengekspresikan diri secara kreatif. Pemahaman konsep pada siswa SD harus 

benar-benar mempunyai kualitas yang logis dan benar. Materi pelajaran IPA 

menuntut seorang guru dan siswa berperan aktif untuk belajar sehingga bisa 

tercapai indikator-indikator keberhasilan dalam pembelajaran. 

Menurut Hamalik (2008:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Kecenderungan pembelajaran IPA yang kurang menarik merupakan hal 

yang wajar yang dialami oleh guru yang tidak memahami kebutuhan siswa 

tersebut baik dalam karakteristik, maupun dalam pengembangan ilmu. Dalam hal 

ini peran seorang guru sebagai pengembang ilmu sangat besar untuk memilih dan 

melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien bagi siswa bukan hanya 

pembelajaran yang bersifat konvensional. Pembelajaran yang baik dapat ditinjau 

dari suasana pembelajaran yang kondusif serta hubungan komunikasi antar guru, 

siswa dapat berjalan dengan baik. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga suatu proses penemuan. Dalam kajian ini kreativitas siswa dalam 
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belajar sangat diperlukan, ini akan membantu untuk pemahaman terhadap materi 

IPA itu sendiri dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Guru harus mampu menentukan suatu pendekatan dan strategi yang sesuai 

untuk konsep pembelajaran IPA sehingga lebih menarik dan memotivasi siswa 

untuk berkreatif secara menyeluruh. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan secara konvensional 

(berpusat pada guru) dan prestasi belajar IPA sangat rendah bila dibandingkan 

dengan mata pelajaran lain. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjadi guru di SDN 

Sukopuluhan 01, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran 

IPA. Terutama kurangnya kreativitas belajar dan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), disamping itu guru masih menggunakan strategi 

ceramah dan tugas sehingga kreativitas anak menjadi terbelenggu. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar IPA kelas IV memang sarat akan materi, di 

samping cakupannya luas. Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75. Dari 16 siswa hanya 25% (4 siswa) yang sudah memenuhi KKM, 

sedangkan 75%  (12 siswa), belum memenuhi KKM.  

Dari hasil observasi tersebut diketahui bahwa rendahnya hasil belajar IPA 

disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran IPA diantaranya adalah metode pembelajaran yang digunakan guru 

kurang bervariasi, antusias siswa dalam belajar IPA rendah, kondisi lingkungan 

yang kurang mendukung siswa dalam belajar, dan kurangnya penggunaan media 

pembelajaran. 

Dari masalah tersebut, peneliti berpendapat perlunya dilakukan perbaikan, 

proses perbaikan pada siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 01. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar siswa dapat berkreatif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi pembelajaran yang lebih mendorong kreativitas, 

kemandirian dan tanggungjawab dalam diri siswa adalah strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang). 
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Pembelajaran dengan strategi Crossword Puzzle dapat memupuk 

kerjasama siswa dan melatih pola pikir siswa. Siswa dilatih kecepatan berpikirnya 

dalam mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian teka-teki silang, hal 

ini dapat digunakan sebagai strategi Crossword Puzzle cocok diterapkan pada 

siswa SD kelas IV karena strategi ini mengikutsertakan siswa secara aktif, 

mengandung unsur permainan sehingga diharapkan siswa tidak bosan dalam 

belajar IPA. Selain itu, strategi ini mempunyai peran penting memberikan efek 

yang menyenangkan yaitu mampu memberi kesan yang mendalam pada siswa 

sehingga akan mempermudah dan meningkatkan kreativitas belajar untuk belajar 

lebih rajin serta memperoleh hasil belajar IPA yang optimal. 

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar IPA Melalui 

Penerapan Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle pada Siswa Kelas IV SDN 

Sukopuluhan 01 Tahun Pelajaran 2013/ 2014.” 

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA di kelas IV SDN Sukopuluhan Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran Crossword Puzzle. 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah kreativitas dan hasil belajar siswa 

Rumusan Masalah 

1. Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan kreativitas belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 

01 pada tahun pelajaran 2013/ 2014? 

2. Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 01 

pada tahun pelajaran 2013/ 2014? 
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Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan kreativitas belajar IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle pada siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 01 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle  pada siswa kelas IV SDN Sukopuluhan 01 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Dapat memperbaiki atau meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle pada siswa kelas IV Semester II SDN Sukopuluhan 01 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Dapat menemukan solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

bidang studi IPA. 

b. Meningkatkan tingkat percaya diri bagi seorang guru. 

c. Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman bagi 

para guru utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas sebagai 

upaya perbaikan pembelajaran. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian kelas bagi para guru sebagai upaya untuk melakukan perbaikan 

pembelajaran. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran IPA 

Mata Pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai ilmiah pada siswa 
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serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan kurikulum pendidikan dasar 2004 (Depdikbud, 1993:97). 

Menurut Abdullah (1998:18), IPA merupakan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara 

yang satu dengan cara yang lain. 

2. Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang)  

Menurut Zaini, dkk (2008:71) menyatakan bahwa strategi teka-teki ini 

dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan 

tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. Menurut Zaini, dkk 

(2008:71) langkah-langkah pembelajaran crossword puzzle, meliputi: (1) 

Menuliskan kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang berhubungan 

dengan materi yang telah anda berikan; (2) Membuat kisi-kisi yang dapat diisi 

dengan kata-kata yang telah dipilih (seperti dalam teka-teki silang); (3) 

Membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah 

dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan mengarah 

kepada kata-kata tersebut; (4) Bagikan teka-teki ini kepada peserta didik, bisa 

individu atau kelompok; (5) Batasi waktu mengejakan; (6)Memberi hadiah 

kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling cepat dan benar. 

3. Kreativitas Belajar 

Menurut Majid  (2009: 225) belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas 

yang mengharapkan tingkah laku pada individu yang belajar. Perubahan 

tingkah laku terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. Belajar 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: bahan yang dipelajari, instrumen, 

lingkungan, dan kondisi individu si pelajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menentukan indikator kreativitas 

sebagai berikut: (a) Senang bertanya; (b)Mampu menjawab pertanyaan; (c) 

Tekun dalam mengerjakan tugas; (d)Aktif dalam diskusi; (e)Ikut dalam 

menyusun kesimpulan. 
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4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana 

(2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa padahakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan diadakan di SDN Sukopuluhan 01 Kecamatan 

Pucakwangi Kabupaten Pati. 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Sukopuluhan Kecamatan 

Pucakwangi Kabupaten Pati yang berjumlah 16 siswa terdiri dari 8 putra dan 8 

putri dan satu guru mapel IPA kelas IV. Obyek penelitian ini adalah Peningkatan 

kreativitas dan hasil belajar siswa dan strategi Crossword Puzzle. 

Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas 

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih 

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pola penelitian siklus. 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kreativitas dan 

hasil belajar siswa didalam mengikuti proses belajar mengajar.  

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas materi Akar Bagian Tumbuhan. 
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c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang 

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut.  

Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu 

lembar observasi pelaksanaan strategi Crossword puzzle dan lembar observasi 

kreativitas siswa. 

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).  

3. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar IPA setelah 

pembelajaran 

4. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai 

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi 

Indikator Kinerja 

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa mencapai 80% dari 20 

siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

Profil sekolah dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS):  101031815044, 

Nomor pokok sekolah nasional: 20316361, Status sekolah:  Negeri dengan alamat 

Sekolah:Ds.Sukopuluhan Rt.01 kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati kode pos 

59183. 
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Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Disiplin, Cerdas, Terampil, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” 

2. Misi 

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia. 

b. Meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai perkembangan. 

c. Membekali peserta didik dengan pengetahuan agar dapat melanjutkan. 

d. Mengembangkan keragaman potensi dan karakteristik daerah dengan 

lulusan dapat member kontribusi daerah. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan selama menjadi guru di 

SDN Sukopuluhan 01 pada siswa kelas IV. Jika dilihat dari hasil ulangan harian 

sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 16 siswa hanya 25% (4 siswa) yang sudah 

memenuhi KKM, sedangkan 75%  (12 siswa), belum memenuhi KKM.  

Rendahnya hasil belajar IPA di kelas IV SDN Sukopuluhan 01 Kecamatan 

Pucakwangi Kabupaten Pati, dimungkinkan juga karena guru belum 

menggunakan model pembelajaran inovatif serta dalam mendesain skenario 

pembelajaran yang belum disesuaikan dengan karakteristik materi maupun 

kondisi siswa sehingga mengakibatkan kreativitas belajar rendah. 

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan satu kali pertemuan yaitu tanggal 26 Mei 2014, 

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Kegiatan awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa 

bersama, dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang 

telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa kreativitas belajar  

siswa mencapai 68% dan hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan 38& dan 

dalam pelaksanaan pembelajaran strategi crossword puzzle prosentase guru dan 
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siswa mencapai 60%. Ini berarti dibandingkan dengan sebelum diadakan siklus I 

ada peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 28 Mei 

2014. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa kreativitas belajar 87,6% 

siswa dan hasil belajar siswa yang memenuhi KKM 88% dan dalam pelaksanaan 

strategi pembelajaran crossword puzzle dengan prosentase guru dan siswa 

mencapai 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dan sudah memenuhi indikator 

pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini tetapi akan dimantapkan pada siklus 

III. 

Deskripsi Siklus III 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus III dilakukan tanggal 2 Juni  

2014. Pada siklus III guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus III ditemukan bahwa kreativitas siswa 

mencapai 96%  dan hasil ketuntasan belajar siswa yang memenuhi KKM 

100%dan dalam pelaksanaan strategi Crossword puzzle prosentase guru dan siswa 

mencapai 90%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dan sudah memenuhi indikator 

pencapaian keberhasilan dan mengalami peningkatan yang sangat baik. 

Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang 

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas IV 

SDN Sukopuluhan 01. Dalam rangka meningkatkan kreativitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA peneliti melakukan perubahan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 

dan tanpa menggunakan strategi inovatif 
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Berdasarkan penelitian dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan siklus III 

terdapat peningkatan kemampuan berdiskusi siswa yang sangat signifikan. 

Sehingga terjawablah dari hipotesis penelitian bahwa penerapan strategi 

Crossword puzz;e dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Dan hasilnya 

terbukti baik memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu 80% 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV 

SDN Sukopuluhan 01 dengan penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle 

dapat disimpulkan sebagai Hipotesis tindakan yang menyatakan:  

“Melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 

IV  SDN Sukopuluhan 01 tahun pelajaran 2013/ 2014” ternyata dalam penelitian 

ini telah terbukti.  Hal ini terbukti dengan kreativitas belajar siswa dari setiap 

siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (56%), siklus I meningkat (68%), 

siklus II meningkat (87,6%), dan siklus III buktikan kembali telah meningkat 

lebih baik (96%). 

“Melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV 

SDN Sukopuluhan 01 tahun pelajaran 2013/ 2014” ternyata dalam penelitian ini 

juga telah terbukti.  Hal ini terbukti dengan hasil belajar siswa dari setiap 

siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (25%), siklus I meningkat (38%), 

siklus II meningkat (88%), dan siklus III meningkat lagi (100%). 

Implikasi 

Kesimpulan di atas mengimplikasikan bahwa strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kreativitas 

dan hasil belajar siswa. Dampak tersebut antara lain” 

1. Peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan materi Akar 

Tumbuhan. Guru diharapkan dapat mengaplikasikan konsep untuk 
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meningkatkan kreativitas guru dalam berinovasi dalam proses pembelajaran 

IPA. 

2. Pelaksanaan strategi yang inovatif mampu merangsang siswa untuk tertarik 

dalam pembelajaran sehingga mampu mengimplikasikan dalam peningkatan 

hasil belajar 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang ingin 

disampaikan yaitu : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah harus terus memotivasi guru untuk berinteraksi dengan guru 

untuk menerapkan strategi yang inovatif untul menarik perhatian siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Guru harus mampu menerapkan strategi Crossword Puzzle agar 

kreativitas belajar siswa meningkat. 

b. Guru harus mampu menerapkan crossword puzzle agar hasil belajar IPA 

meningkat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran 

matematika perlu peningkatan dan disosialisasikan. 

b) Penelitian tindakan harus dilakukan pada kasus permasalahan yang paling 

dominan dan memerlukan penanganan segera. 
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