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ABSTRAK 

 

Imam Basoni, 2019. Upaya Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Melalui Strategi Crossword  Puzzle Dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 

VII C Di  SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo. 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut  Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Erwin Yudi 

Prahara, M.Ag. 

Kata Kunci : Minat Belajar, Strategi Crossword Puzzle 

 Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah 

proses pembelajaran yang kurang menarik dan 

menyenangkan, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan 

kurang minat atau bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena seorang guru 

ketika pembelajaran berlangsung hanya menggunakan 

metode ceramah dan menoton. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung masih belum maksimal dan 

berdampak pada hasil belajar siswa yang masih dibawah 

KKM. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pembelajaran menggunakan strategi crossword 

puzzle untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 

VII C di SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo. 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, dan setiap 

siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 

terdiri dari 23 siswa kelas VII C SMPN 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo. 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar dari 

masing-masing siklus sebagai berikut: 

1) Minat belajar siswa mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya yaitu: siklus I mencapai 56,52 %, 

siklus II menjadi 65,22 %, dan siklus III mencapai 

91,30 %.  

2) Sedangkan untuk hasil belajar peserta didik juga 

mengalami peningkatan yaitu: pada siklus I 

mencapai 69,57 %, siklus II meningkat menjadi 

95,65 %, dan pada siklus III mengalami peningkatan 

yang sangat memuaskan mencapai 100%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi 

crossword puzzle dapat meningkatkan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti (PAIBP) kelas VII C di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan dalam arti luas adalah segala 

pengalaman belajar yang dilalui peserta didik dengan 

segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pada 

hakikatnya kehidupan mengandung unsur 

pendidikan karena adanya interaksi dengan 

lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta 

didik menyesuaikan diri dan menempatkan diri 

dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan 

semua itu dan dengan siapapun.
1
 

 Hakikat pendidikan adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan setiap peserta didik 

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya 

secara optimal dan utuh yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 Proses pendidikan merupakan aktivitas yang 

sangat penting dan penuh dengan perencanaan 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

                                                           
 

1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2006), 17. 
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pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
2
 

 Berikutnya pasal 3 undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

 Undang-undang dan peraturan diatas menjadi 

landasan hukum, bahan pemikiran dan renungan kita 

semua yang bergerak di dunia pendidikan bahwa 

beban, kewajiban dan tugas kita menjadi amanah 

yang harus diemban untuk mengembangkan 

pendidikan bangsa ini. 

                                                           
 2

 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Direktorat 

Jenderal Departemen Agama RI, 2006) 

 3
 Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 2. 
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 Di tingkat satuan pendidikan, gurulah yang 

berperan penting dalam pendidikan. Guru menjadi 

pejuang di garis depan untuk membentuk insan-insan 

Indonesia bukan sekedar cerdas dalam pemahaman 

terhadap pengetahuan, tetapi cerdas secara afektif 

dan psikomotorik seperti yang dicanangkan dalam 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
4
 

 Guru yang berperan sebagai motivator dalam 

pembelajaran, sebaiknya mampu menumbuhkan, 

mengembangkan dan menebarkan energi positif 

pembelajar, membangun antusias  dan semangat 

dirinya dan pembelajar agar mampu menciptakan 

proses dan hasil belajar yang optimal, yang dapat 

menghantarkan pembelajar menjadi manusia-

manusia cerdas kini dan nanti. Gemilang masa 

depannya. Guru yang hebatlah yang akan 

menghebatkan pembelajar-pembelajarnya.
5
 

 Pembelajaran di kelas yang dikemas dengan 

menyenangkan merupakan dambaan peserta didik, 

karena proses belajar yang menyenangkan bisa 

meningkatkan motivasi belajar yang tinggi bagi 

peserta didik guna menghasilkan produk dan proses 

belajar yang berkualitas. 

 Hernowo mengungkapkan, “Learning is 

most effective when it’s fun.” Belajar akan 

                                                           
 

4
 Ibid., 2-3. 

 5
 Ibid., 3. 
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berlangsung sangat efektif jika berada dalam 

keadaan yang menyenangkan. Ditambah pendapat 

Dave Meier yang dikutip dari Buku karya Hernowo, 

menyenangkan atau membuat suasana belajar dalam 

keadaan gembira bukan berarti menciptakan suasana 

ribut dan hura-hura. Kegembiraan berarti bangkitnya 

minat, adanya keterlibatan penuh, serta nilai yang 

membahagiakan pada diri pembelajar.
6
 

 Guru sebaiknya mampu menyusun strategi, 

cara apa yang tepat, metode apa yang sesuai untuk 

menyajikan bahan pelajaran yang berorientasi pada 

ketercapaian kompetensi, sehingga pembelajar 

berhasil menyerap pembelajaran yang difasilitasi 

oleh guru. Guru sebaiknya membuka diri dan pola 

pikir pada fenomena yang berkembang. Tidak pada 

zamannya lagi guru “mencekoki” pembelajar dengan 

segala macam pengetahuan, tanpa memikirkan 

apakah pembelajar mampu menerima apa yang 

disampaikan. Guru sebaiknya berpikir bagaimana 

membelajarkan pembelajarnya.
7
 

 Seorang guru dapat menggunakan prosedur 

yang melibatkan siswa pada awal proses belajar 

mengajar. Pada aktivitas ini banyak unsur yang 

dipersyaratkan untuk dapat ditampilkan oleh guru, 

yakni (a) menarik perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran baru yang akan disampaikan, (b) memberi 

                                                           
 6

 Ibid., 3. 

 7
 Ibid., 4. 
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motivasi kepada siswa agar tertarik mengikuti bahan 

yang disampaikan oleh baru, (c) memberi acuan atau 

struktur materi pelajaran baru yang akan 

disampaikan dengan menunjukkan tujuan 

instruksional yang akan dicapai, pokok persoalan 

yang akan dibahas, dan rencana kerja serta 

pembagian waktu, (d) mengaitkan antara topik yang 

sudah dikuasai siswa dengan topik pembelajaran 

baru, (e) membantu siswa mengingat kembali 

pengalaman atau pengetahuan yang sudah 

diperolehnya, (f) menggunakan minat siswa sebagai 

perantara dalam melibatkan kegiatan baru, (g) 

menggugah minat baru dalam melibatkan kegiatan 

melalui teknik mengajukan pertanyaan yang 

menggali pemikiran siswa, dan (h) membantu siswa 

mengerti apa yang akan mereka capai dengan 

melibatkan diri dalam kegiatan belajar.
8
 

 Sikap menghargai peran dan tampilan anak 

didik ini sudah pasti akan membuat pembelajaran 

begitu mengasyikkan. Para siswa pun akan sangat 

menikmati proses pembelajaran tersebut, dan itu 

juga akan dilakukannya di rumah, sekembalinya dari 

sekolah, serta di mana pun ia berada, untuk terus 

belajar dan mengasah kreativitas dan potensi-potensi 

luar biasanya.
9
 

                                                           
 8

 Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Jogjakarta: 

Diva Press, 2010), 234. 

 9
 Ibid., 235. 
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 Selanjutnya seorang guru dapat memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam 

proses belajar mengajar. Unsur aktivitas yang dapat 

ditampilkan oleh guru dalam aspek ini adalah (a) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan respons (pupil talk response), semisal 

kegiatan berbicara antar siswa untuk ungkapan atau 

penjelasan guru. Pada titik ini, konsep yang 

dibangun adalah kebebasan untuk mengemukakan 

pendapat yang berkenaan dengan materi pelajaran, 

dan (b) memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengadakan inisiasi, yang siswa berbicara 

sesamanya untuk mengungkapkan ide masing-

masing, kemudian mendapatkan tanggapan dari 

guru.
10

 

 Hal ini menunjukkan bahwa sang guru 

memberikan kebebasan untuk mengembangkan 

pendapat atau opini, mengemukakan topik baru dan 

kegiatan lain yang tidak membatasi pemikiran siswa. 

Sikap ini tentu saja juga menjadi poin tersendiri 

dalam rangka mewujudkan keberhasilan 

pendidikan.
11

  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa sangat penting strategi belajar mengajar bagi 

guru. Dalam kegiatan belajar mengajar agar seorang 

guru dapat melaksanakan tugasnya secara 

                                                           
 10

 Ibid., 235-236. 

 11
 Ibid., 236. 



7 
 

 
 

profesional, memerlukan wawasan yang mantap dan 

utuh tentang kegiatan belajar mengajar, seorang guru 

harus mengetahui dan memiliki gambaran yang 

menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar 

mengajar itu terjadi, serta langkah-langkah apa yang 

diperlukan sehingga tugas-tugas keguruan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
12

 

Salah satu wawasan yang perlu dimiliki guru 

adalah tentang “Strategi Belajar Mengajar” yang 

merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam 

rangka mencapai sasaran yang digariskan. Dengan 

memiliki seorang guru akan mempunyai pedoman 

dalam bertindak yang berkenaan dengan berbagai 

alternatif pilihan yang mungkin dapat dan harus 

ditempuh. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berlangsung secara sistematis, terarah, lancar dan 

efektif. Dengan demikian strategi diharapkan sedikit 

banyak akan membantu memudahkan para guru 

dalam melaksanakan tugas.
13

 

 Sebaliknya suatu kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan tanpa strategi, berarti kegiatan 

tersebut dilakukan tanpa pedoman dan arah yang 

jelas. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanpa 

pedoman yang jelas dapat menyebabkan terjadinya 

                                                           
 12

 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 1. 

 13
 Ibid., 2. 
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penyimpangan yang pada gilirannya dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang 

digariskan.
14

 

 Sama seperti halnya di SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo, peneliti menemukan 

beberapa masalah dalam mata pelajaran PAIBP 

(Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti). 

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah 

ketika pembelajaran berlangsung guru selalu 

mendominasi pembelajaran didalam kelas. Sehingga 

peserta didik kurang memliki kesempatan untuk 

berperan aktif ketika pembelajaran dikelas, yang 

mengakibatkan hilangnya minat belajar.  

 Guru ketika pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah/cerita. Sehingga 

peserta didik merasa bosan dan kurang minat dalam 

belajar. Selain itu guru juga menggunakan metode 

yang menoton. Sehingga peserta didik merasa jenuh 

dan merasa pembelajaran dikelas kurang menarik 

dan kurang menyenangkan yang membuat peserta 

didik mengantuk dan mengobrol dengan temannya. 

  Hal ini dapat dibuktikan dengan data 

berdasarkan tes yang dilakukan pada pra siklus 

penelitian, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa 

yang diperoleh masih rendah. Siswa yang mampu 

mencapai ketuntasan berjumlah 15 (65,22 %) dari 23 

peserta didik yang ada di kelas VII C. Itu artinya 

                                                           
 14

 Ibid., 2 
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masih 8 anak yang memperoleh hasil belajar di 

bawah KKM atau dapat dikatakan tidak tuntas. 

Selain itu peserta didik yang mencapai tuntas 

memperoleh nilai yang mendekati KKM sehingga 

hasil belajar mereka peroleh belum maksimal. 

  Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perlunya untuk melakukan 

tindakan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan lebih 

melibatkan peserta didik berperan aktif dalam proses 

pembelajaran yang diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar masing-masing peserta 

didik dengan strategi crossword puzzle. 

  Jika seorang guru hanya menerangkan materi 

dengan metode ceramah saja, tanpa memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berperan 

aktif dalam pembelajaran, maka peserta didik akan 

kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan dan akan menghambat tujuan 

pembelajaran.  

  Penggunaan strategi belajar yang kurang 

menyenangkan terlebih bagi guru yang kurang 

memperhatikan strategi dalam penyampaian materi 

akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

keberhasilan suatu pembelajaran di dalam kelas. 

Ternyata hal itu merupakan suatu permasalahan 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan strategi 

belajar yang tepat serta keahlian seorang guru dalam 
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menerapkan strategi tersebut dinilai sangat penting. 

Penggunaan strategi belajar yang menyenangkan 

tentunya mampu membuat peserta didik lebih minat 

dalam belajar. Penting bagi guru untuk menciptakan 

inovasi berkaitan dengan strategi belajar di dalam 

kelas salah satunya adalah dengan menerapkan 

strategi crosssword puzzle.
15

 

  Strategi crossword puzzle adalah permainan 

teka-teki yang digunakan sebagai strategi 

pembelajaran menyenangkan, tanpa menghilangkan 

esensi belajar yang sedang berlangsung. Crossword 

puzzle adalah susunan tes peninjauan kembali dalam 

bentuk teka-teki silang ini bisa diisi secara 

perorangan atau kelompok.
16

 

  Strategi ini akan diterapkan di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo, khususnya kelas VII C 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti (PAIBP). Di sekolah ini, beberapa 

pendidik masih belum menggunakan strategi dalam 

pembelajaran. Guru masih setia dengan 

menggunakan metode ceramah dalam setiap 

pertemuan. Alhasil, siswa selalu merasa bosan, 

kurangnya minat dalam belajar mengajar yang 

                                                           
 15

 Ani Ristiani, “Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar 

Siswa Melalui Strategi Crossword Puzzle Dalam Mata Pelajaran 

PAIBP Kelas VII C Di SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo”. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2017. 5. 

 16
 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar 

Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 256. 
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dilakukan didalam kelas kurang menyenangkan dan 

selalu menoton. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti ingin meneliti penerapan strategi crossword 

puzzle untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti (PAIBP) kelas VII C di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo. Dan judul penelitian 

ini adalah “Upaya Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Melalui Strategi Crossword Puzzle Dalam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti Kelas VII C Di SMPN 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo”. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Dari temuan diatas dapat di identifikasi, 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Guru selalu mendominasi saat pembelajaran 

dikelas sehingga kurang memberikan 

kesempatan peserta didik dalam berperan aktif 

saat pembelajaran. 

2. Guru masih setia menggunakan metode 

ceramah sehingga peserta didik merasa bosan 

dan kurang minat dalam belajar. 

3. Siswa merasa jenuh ketika pembelajaran 

4. Kegiatan belajar mengajar didalam kelas 

kurang menyenangkan. 
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5. Masih adanya guru yang belum menerapkan 

strategi Crossword Puzzle dalam 

pembelajaran. 

  Permasalahan diatas akan dibatasi 

pada masalah nomor 2 yaitu tentang kurangnya 

minat belajar yang akan diatasi dengan strategi 

Crossword Puzzle. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan strategi crossword 

puzzle dalam meningkatkan minat belajar siswa 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti kelas VII C di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo ? 

2. Bagaimana penerapan strategi crossword 

puzzle dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti kelas VII C di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa 

setelah penerapan strategi crossword puzzle 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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dan Budi Pekerti kelas VII C di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

penerapan strategi crossword puzzle pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti kelas VII C di SMPN 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Toritis 

Penelitian ini akan mengkaji strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan 

minat belajar siswa melalui crossword puzzle 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Siman Ponorogo. Dengan 

demikian temuan penelitian ini akan 

memperkaya khasanah pengetahuan di bidang 

strategi pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa : siswa memperoleh pengalaman 

belajar yang lebih menyenangkan, siswa 

menjadi lebih berminat dalam belajar melalui 

penerapan strategi crossword puzzle. Dengan 

demikian, akan dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik karena lebih 

meningkat dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP). 
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b. Bagi Guru : diharapkan dapat meningkatkan 

kreatifitas guru dalam mengajar, memberikan 

wacana untuk menambah viariasi mengajar, 

serta mampu menghidupkan suasana kelas 

dengan strategi pembelajaran yang diterapkan. 

c. Bagi Orang Tua Siswa : dapat dijadikan dasar 

bahwa betapa pentingnya perhatian orang tua 

terhadap aktifitas dan prestasi belajar putra-

putrinya. Dengan demikian, akan menggugah 

hati para orang tua siswa untuk berpartisipasi 

aktif memberikan dukungan dalam rangka 

menyukseskan pendidikan putra-putrinya. 

d. Bagi Sekolah : diharapkan mampu untuk 

mengetahui hambatan dan kelemahan 

penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi 

di kelas serta menerapkan strategi 

pembelajaran yang menarik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Menguraikan tentang pendahuluan 

yang mencakup latar belakang 

masalah, indentifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 
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BAB II : Menguraikan tentang landasan teori, 

telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan 

hipotesis tindakan. 

BAB III : Menguraikan tentang metode 

penelitian yang mencakup objek 

penelitian, setting subjek penelitian, 

variabel yang diamati, dan prosedur 

penelitian. 

BAB IV : Menguraikan tentang hasil penelitian 

tindakan kelas yang mencakup 

gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan data per-siklus, 

proses analisis data per-siklus dan 

pembahasan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa hasil penelitian yang 

memiliki keterkaitan tentang strategi pembelajaran 

crossword puzzle yang telah dikemukakan oleh 

beberapa peneliti diantaranya yaitu:  

1. Chiqmatun Nazila dalam skripsinya yang 

berjudul: “Upaya Peningkatan Minat Belajar 

Fiqih melalui Strategi Pembelajaran Crossword 

Puzzle di MTs Islamiyah Ciputat”. Berikut hasil 

penelitiannya: 

  Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan minat belajar pada setiap siklus, hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar belajar siswa 

pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I hasil 

belajar siswa memperoleh rata-rata mencapai 

83,23 dan pada siklus II rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat menjadi 89,70. Peningkatan 

minat belajar fiqih siswa juga dapat dibuktikan 

dengan hasil skor angket minat belajar siswa 

pada mata pelajaran fiqih, diperoleh skor rata-

rata 66, 58. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran crossword puzzle 
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dapat meningkatkan minat belajar fiqih siswa 

kelas VIII-1 di MTs Islamiyah Ciputat.
1
 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Chiqmatun Nazila adalah 

bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

Chiqmatun Nazila difokuskan pada minat belajar 

siswa  dalam mata pelajaran Fiqih, sedangkan 

penelitian ini difokuskan pada minat belajar 

siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. Perbedaan lain adalah 

penelitian tersebut dilaksanakan di Madrasah 

Tsanawiyah Islamiyah Ciputat kelas VIII, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo kelas VII C. 

2. Dwi Nur Hidayat dalam skripsinya yang 

berjudul: “Penerapan Strategi Cooperative Script 

Dan Crossword Puzzle Untuk Meningkatkan 

Keaktifan Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

  Dari hasil analisa data yang ditemukan 

bahwa penerapan strategi Cooperative Script dan 

Crossword Puzzle pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan bahasan Asmaul Husna di MI 

                                                           
 1

Chiqmatun Nazila, “Upaya Peningkatan Minat Belajar Fiqih 

melalui Strategi Crossword Puzzle di MTs Islamiyah Ciputat”. Diakses 

pada tanggal 03 Desember 2018 dari 

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQ

MATUN%20NAZILA-FITK.pdf.  

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
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Ma’arif Ngrupit yakni prosentase keaktifan 

siswa pada siklus I dengan kategori tinggi 

sebesar 10%, sedang 35%, rendah 55%, siklus II 

tinggi 65%, sedang 25%, rendah 30%, siklus III 

tinggi 80%, rendah 0. Hasil belajar siswa dengan 

prosentase siklus I sebesar 30%, siklus II sebesar 

65%, dan siklus III sebesar 100%.
2
 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Nur Hidayat adalah 

bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur 

Hidayat difokuskan pada keaktifan dan hasil 

belajar dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak, 

sedangkan penelitian ini difokuskan pada minat 

belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Perbedaan lain 

adalah penelitian tersebut dilaksanakan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

kelas V, sedangkan penelitian ini dilakukan di 

SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo kelas VII 

C. Kemudian dalam penggunaan strategi 

pembelajaran, penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Nur Hidayat menggunakan dua strategi 

yakni cooperative script dan crossword puzzle, 

                                                           
 2

Dwi Nur Hidayat, “Penerapan Strategi Cooperative Script 

dan Crossword Puzzle Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 

2015. 
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sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

satu strategi yaitu strategi crossword puzzle. 

3. Ulfatur Rosyidah Azzaria dalam skripsinya yang 

berjudul: “Upaya Peningkatan Pemahaman Soal 

Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dengan Strategi Crossword Puzzle (Penelitian 

Tindakan Kelas Pokok Bahasan Jenis-Jenis 

Pekerjaan Pada Siswa kelas III di SDN Patihan 

Wetan Semester Genap Tahun Pelajaran 2012-

2013). 

  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 

pencapaian sebagai berikut: pada siklus I, 1) 

kemampuan siswa dalam memahami soal dari 12 

peserta didik terdapat 3 siswa yang baik sekali 

dengan prosentase 25%, 6 siswa yang dengan 

prosentase 50%, dan 3 siswa yang kurang 

dengan prosentase 25%. Sedangkan pada siklus 

II, 1) kemampuan siswa dalam memahami soal 

dari 12 peserta didik terdapat 3 siswa yang baik 

sekali dengan prosentase 255, 7 siswa yang baik 

dengan prosentase 58,4% dan 2 siswa yang 

cukup dengan prosentase 16,7%.
3
 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ulfatur Rosyidah Azzaria 

adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

                                                           
 3

Ulfatur Rosiidah Azzaria, “Upaya Peningkatan Pemahaman 

Soal Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Dengan Strategi 

Crossword Puzzle”. Skripsi Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo, 2013. 
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Ulfatur Rosyidah Azzaria difokuskan pada 

peningkatan pemahaman soal pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan 

penelitian ini difokuskan pada minat belajar 

siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. Perbedaan lain adalah 

penelitian tersebut dilaksanakan di SDN Patihan 

Wetan kelas III, sedangkan penelitian ini 

dilakukan di SMPN 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo kelas VII C. 

 

B. Landasan Teori 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

 Minat belajar secara terminologi 

terdiri dari dua istilah kata yang masing-

masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. 

Untuk menjelaskan keduanya, terlebih 

dahulu perlu dari istilah minat dan belajar 

itu sendiri. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “Minat adalah kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu”.
4
 

Menurut beberapa ahli, sebagai berikut: 

menurut Sukardi, minat dapat diartikan 

sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

                                                           
4
Tim Penyususn KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 957. 
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kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut 

Sadirman, minat adalah suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 

atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Oleh 

karena itu, apa saja yang dilihat seseorang 

barang tentu akan membangkitkan minatnya 

sejauh apa yang dilihat mempunyai 

hubungan dengan kepentingannya sendiri. 

Hal ini menunjukkan bahwa suatu objek, 

biasanya disertai dengan perasaan senang, 

karena itu merasa ada kepentingan dengan 

sesuatu itu.
5
 

 Menurut Bernad dalam Sadirman, 

menyatakan bahwa minat timbul secara 

tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul 

akibat dari partisipasi, pengalaman, 

kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

Jadi, jelas bahwa, minat akan selalu terkait 

dengan persoalan kebutuhan dan keinginan. 

Dalam kaitannya dengan belajar, Hansen 

menyebutkan bahwa minat belajar siswa 

erat hubungannya dengan kepribadian, 

motivasi, ekspresi dan konsep diri atau 

identifikasi, faktor keturunan dan pengaruh 

eksternal atau lingkungan. Dalam 

                                                           
 

5
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: Kencana, 2013), 57. 
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praktiknya, minat atau dorongan dalam diri 

siswa terkait dengan apa dan bagaimana 

siswa dapat mengaktualisasikan dirinya 

melalui belajar. Dimana identifikasi diri 

memiliki kaitan dengan peluang atau 

hambatan siswa dalam mengekspresikan 

potensi atau kreativitas dirinya sebagai 

perwujudan dari minat spesifik yang dia 

miliki.
6
 

 Menurut Bloom, minat adalah apa 

yang disebutnya sebagai subject-related 

affect, yang di dalamnya termasuk minat 

dan sikap terhadap materi pelajaran. Namun 

ternyata sulit menemukan pembatas yang 

jelas antara minat dan sikap terhadap materi 

pelajaran. Yang tampak adalah sebuah 

kontinum yang terentang dari pandangan-

pandangan negatif atau afek (affect) negatif 

terhadap pelajaran. Ini dapat diukur dengan 

menanyakan kepada seseorang apakah ia 

mempelajari itu, apa yang disukai atau tidak 

disukainya mengenai pelajaran dan berbagai 

pendekatan dengan menggunakan kuesioner 

yang berupaya meningkatkan berbagai 

pendapat, pandangan, dan preferensi yang 

mungkin menunjukkan suatu afek postif 

atau negatif terhadap pelajaran.
7
 

                                                           
 6

Ibid., 58. 

 7
Ibid., 59. 
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 Bloom juga menunjukkan bahwa 

prestasi dan subject-related affect saling 

berhubungan dan saling memengaruhi. 

Prestasi yang tinggi meningkatkan afek 

positif, dimana afek yang positif ini 

membuat prestasi menjadi lebih tinggi dan 

prestasi yang lebih tinggi ini juga membuat 

afek semakin positif. Demikian sebaliknya, 

prestasi yang rendah menurunkan lagi afek 

positif. 

 Perasaan subjektif siswa tentang 

mata pelajaran atau seperangkat tugas 

dalam pelajaran banyak dipengaruhi oleh 

persepsinya tentang mampu tidaknya ia 

dalam merampungkan tugas-tugas itu. pada 

gilirannya, persepsinya adalah berdasarkan 

pada riwayat sebelumnya dengan tugas 

semacam itu dan terutama penilaian 

sebelumnya mengenai hasil belajar dari 

dalam tugas-tugas ini.
8
 

 Minat juga mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan 

peserta didik dan mempunyai dampak besar 

terhadap sikap dan perilaku. Siswa yang 

mempunyai minat tinggi akan lebih 

semangat dalam mengikuti proses kegiatan 

belajar, sebaliknya apabila siswa yang minat 

                                                           
 8

Ibid., 59-60. 
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belajarnya kurang maka semangat dalam 

belajar pun menjadi rendah. Oleh sebab itu, 

mengembangkan minat belajar siswa 

merupakan salah satu teknik dalam 

mengembangkan motivasi belajar, karena 

minat dari taraf tinggi merupakan hasil 

pendidikan yang penting. Orang yang 

benar-benar terdidik ditandai oleh adanya 

minat yang benar-benar tinggi dan pada hal-

hal yang bernilai.
9
 

 Adapun definisi belajar dapat 

dikemukakan menurut beberapa ahli. 

Definisi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) R. Gagne (1989), belajar merupakan 

suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman.
10

 

2) Gagne, belajar dimaknai suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, 

dan tingkah laku. Selain itu, Gagne 

juga menekankan bahwa belajar 

                                                           
 

9
Chiqmatun Nazila, “Upaya Peningkatan Minat Belajar Fiqih 

melalui Strategi Crossword Puzzle di MTs Islamiyah Ciputat”. Diakses 

pada tanggal 03 Desember 2018 dari 

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQ

MATUN%20NAZILA-FITK.pdf. 

 
10

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: Kencana, 2013), 1. 

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
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sebagai suatu upaya memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan 

melalui instruksi. Instruksi yang 

dimaksud adalah perintah atau arahan 

dan bimbingan dari seorang pendidik 

atau guru. 

3) Burton dalam Usman dan Setiawati, 

belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu lain dan 

individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

4) E.R. Hilgrad, belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan kegiatan yang 

dimaksud mencakup pengetahuan, 

kecakapan, tingkah laku, dan ini 

diperoleh melalui latihan 

(pengalaman). Hilgrad menegaskan 

bahwa belajar merupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri 

seseorang melalui latihan, 

pembiasaan, pengalaman dan 

sebagainya. 

5) W.S Winkel, belajar adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif antara seseorang 
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dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang relatif 

konstan dan berbekas.11 

   Dari pembahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar adalah 

gairah, gelora semangat, minat terhadap 

aktivitas mental yang berlangsung dalam 

interkasi aktif antara seseorang dengan 

lingkungannya yang menghasilkan 

perubahan-perubahan. 

b. Faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

minat belajar siswa ada dua yakni: 

1) Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam individu. Faktor internal 

meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

a. Faktor fisiologis meliputi:  

(1) Kesehatan jasmani 

(2) Gizi cukup tinggi (gizi kurang, 

maka lekas lelah, mudah ngantuk, 

sukar menerima pelajaran)  

  Kondisi panca indra (mata, hidung, 

telinga, pengecap, dan tubuh). Aspek 

                                                           
 

11
Ibid.,3 - 4. 



27 
 

 

fisiologis ini diakui mempengaruhi 

pengelolaan kelas, pengajaran klasikal perlu 

memperhatikan: postur tubuh anak, dan jenis 

kelamin anak (untuk menghindari letupan-

letupan emosional yang cenderung tak 

terkendali).
12

 

b. Faktor psikologis meliputi: 

Belajar hakikatnya adalah proses 

psikologis, oleh karena itu semua 

keadaan dan fungsi psikologis tentu 

saja mempengaruhi belajar seseorang. 

Faktor-faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses dan hasil 

belajar anak didik antara lain: 

(1) Kecerdasan 

“Didiklah anak sesuai dengan 

taraf umurnya”Dari sini jelas 

bahwa antara kecerdasan dan 

umur mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Perkembangan 

seseorang dari yng kongkrit ke 

yang abstrak tidak bisa dipisahkan 

dari perkembangan 

intelegensinya. Makin meningkat 

umur seseorang makin abstrak 

cara berpikirnya. 

                                                           
 12

Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 

2012), 196. 
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(2) Bakat 

Bakat memang diakui sesuatu 

yang dibawa anak sejak lahir 

yaitu potensi-potensi yang aktif 

dan pasif yang akan terus 

berkembang hingga mencapai 

perwujudannya. 

Antara pembawaan dan bakat 

adalah dua istilah yang sama 

maksudnya. Perbedaannya 

terletak pada luas pengertiannya. 

Bakat lebih dekat dengan kata 

Aptidute (kecakapan-kecakapan 

pembawaan) yaitu mengenai 

kesanggupan-kesanggupan 

(potensi-potensi) tertentu. Sedang 

pembawaan lebih luas yakni 

semua sifat, ciri-ciri dan 

kesanggupan-kesanggupan yang 

dibawa sejak lahir (termasuk 

pembawaan keturunan).
13

 

Bakat yang tidak dilatih dengan 

lingkungan maka akan menjadi 

terpendam (sebatas potensi) yang 

tidak aktual. Bakat 

memungkinkan seseorang untuk 

mencapai prestasi dalam bidang 

                                                           
 13

Ibid., 197. 
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tertentu, tapi diperlukan latihan, 

pengetahuan, pengalaman dan 

dorongan agar bakat itu bisa 

terwujud.
14

 

Jadi: 

Ada dua faktor yang ikut 

mempengaruhi perkembangan 

bakat seseorang : 

(a) Faktor anak itu sendiri 

(tergantung pada minat, 

kesulitan/masalah pribadi, 

meskipun bakat karena 

keturunan) 

(b) Lingkungan anak (tidak ada 

kesempatan/orang tua miskin, 

dan lain-lain) 

Sebenarnya/pada dasarnya tiap 

orang punya bakat-bakat tertentu, 

tapi ada perbedaan dalam jenis 

dan derajatnya. Oleh karena itu 

yang dikatakan anak berbakat 

ialah mereka yang mempunyai 

bakat dalam derjat tinggi dan 

bakat-bakat yang unggul. 

Macamnya: bakat seni, melukis, 

                                                           
 

14
Ibid., 198. 
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menyanyi, akademik, memimpin, 

bakat mekanis dan lain-lain. 

(3) Motivasi 

Yaitu kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Banyak bakat 

yang tak berkembang karena tidak 

diperolehnya motivasi yang tepat. 

 

 

 

(4) Kemampuan Kognitif 

Ranah kognitif yaitu kemampuan 

yang selalu dituntut pada anak 

untuk dikuasai karena menjadi 

dasar bagi penguasaan ilmu 

pengetahuan. 

 Ada 3 kemampuan yang harus 

dikuasai unttuk sampai pada 

penguasaan kemampuan kognitif, 

yakni: 

(a) Persepsi 

Yaitu proses yang 

menyangkut masuknya 

pesan/informasi kedalam otak 

manusia. 
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(b) Mengingat 

Ada 2 bentuk yaitu mengenal 

kembali (rekognisi) dan 

mengingat kembali 

(reprduksi) 

(c) Berpikir
15

 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar individu. Faktor 

eksternal dibagi menajdi dua yakni faktor 

keluarga dan faktor sekolah. Faktor yang 

berasal dari keluarga seperti cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

dan latar belakang kebudayaan. 

Sedangkan faktor yang berasal dari 

sekolah seperti metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan peserta 

didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, mata pelajaran, 

keadaan gedung, dan tugas rumah.
16

 

c. Cara menumbuhkan minat belajar siswa 

 Rasa ketertarikan siswa dalam 

belajar dapat dirangsang dan dijaga dengan 

menggunakan cara yang berbeda-beda dan 

                                                           
 15

Ibid., 198-199. 

 
16

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management), (Bandung: Alfabeta, 2015), 150. 
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tentunya dengan cara yang menyenangkan. 

Dalam kerangka ini, guru dapat menerapkan 

cara-cara sebagai berikut: 

1) Bersikap antusias pada pelajaran yang 

sedang diajarkan. 

 Dalam meningkatkan antusias 

belajar siswa, tentunya guru juga harus 

menunjukkan antusias terhadap mata 

pelajaran yang diajarkan. Sehingga 

bukan peserta didik saja yang dituntut 

untuk bersikap antusias (minat) dalam 

pembelajaran namun guru pun juga 

harus menunjukkan antusias sehingga 

aka terjadi interkasi positif yang saling 

menguntungkan. Dengan begitu, guru 

mampu menumbuhkan antusias siswa 

dalam belajar. 

2) Memberikan selingan pada cara 

mengajar 

 Memberikan selingan-selingan 

ditengah pembelajaran yang sedang 

berlangusung akan dapat dapat 

menghindari dari kebosanan. Selingan-

selingan tersebut seperti mengadakan 

game, ice breaker, menyajikan beberapa 

video yang mendukung materi 

pelajaran, bercerita humor, dan lain-lain. 

Hal ini akan dapat merenggangkan otot 

dan membuat peserta didik lebih lebih 
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rileks dan santai. Dengan begitu siswa 

akan terhindar dari kebosanan dan 

semangat dan semangat lagi dalam 

belajar. 

3) Membangun suasana belajar yang 

nyaman 

 Siswa akan termotivasi, semanagat 

belajar, dan memiliki minat yang tinggi 

apabila guru mampu menciptakan 

pembelajaran dengan nyaman. Jika 

siswa sudah merasa nyaman saat berada 

di kelas, maka siswa akan siap 

menerima pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru dan semangat 

dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas.
17

 

4) Memberikan reward dan punishment 

 Memeberikan reward (hadiah) 

kepada anak berprestasi dan punishment 

kepada anak yang melakukan 

kesalahan/pelanggaran adalah salah satu 

cara yang dapat menumbuhkan minat 

(antusias) dalam belajar. Ketika seorang 

siswa yang mendapat prestasi kemudian 

guru memberikan penghargaan, siswa 

tersebut akan termotivasi dan bergairah 
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dalam meningkatkan prestasinya. 

Sedangkan siswa yang melakukan 

pelanggaran, kemudian guru 

memberikannya sebuah hukuman, 

tentunya anak akan merasa malu dan 

menyesal untuk mengulanginya 

kembali. Hukuman yang dimaksud 

disini tentunya hukuman yang bersifat 

mendidik. 

5) Memberikan contoh sukses semangat 

dalam belajar 

 Memeberikan contoh nyata akan 

mampu menggugah semangat belajar 

mereka untuk mengikuti jejak orang 

tersebut. Dengan memberikan 

keberhasilan orang-orang yang 

semangat dalam belajar maka secara 

tidak langsung siswa akan mencontoh 

orang-orang tersebut.
18

 

  Selain cara-cara diatas menurut 

Nurkacana untuk menumbuhkan minat 

belajar siswa yaitu: 
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1) Meningkatkan minat anak-anak, setiap 

guru mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan minat siswanya. Karena 

minat merupakan komponen penting 

dalam kehidupan pada umumnya dan 

dalam pendidikan, serta pembelajaran di 

ruang kelas pada khususnya. 

2) Memelihara minat yang timbul, apabila 

anak-anak menunjukkan minat yang 

kecil, maka tugas guru untuk memlihara 

minat tertentu. 

3) Mencegah timbulnya minat terhadap 

hal-hal yang tidak baik, sekolah 

merupakan lembaga yang menyiapkan 

peserta didik untuk hidup dalam 

masyarakat, maka sekolah harus 

mengembangkan aspek-aspek ideal agar 

anak-anak menjadi anggota masyarakat 

yang baik. 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan 

bimbingan kepada anak-anak tentang 

lanjutan studi atau pekerjaan yang sesuai 

baginya, minat merupakan bahan 

pertimbangan untuk mengetahui 

kesenangan anak, sehingga 

kecenderungan minat terhadap sesuatu 

yang baik perlu bimbingan lebih lanjut. 

  Maka ditegaskan bahwa minat 

belajar siswa merupakan faktor yang sangat 
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penting dalam menunjang tercapainya 

efektivitas proses belajar mengajar, yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa yang bersangkutan.
19

 

d. Ciri-ciri siswa yang memiliki minat belajar 

 Siswa yang memiliki minat 

(antusias) belajar tentunya dapat dilihat dari 

aktivitasnya di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung. Guru mampu 

melakukan pengamatan terhadap minat 

(antusias) belajar siswa di dalam kelas. 

Antusias belajar siswa dapat dilihat dari 

ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Tidak menyadari dan mempersoalkan 

waktu 

 Siswa yang memiliki minat 

(antusias) belajar akan merasa senang 

ketika berada di dalam kelas. Mereka 

tidak menyadari dan mempersoalkan 

waktu, dalam arti peserta didik sangat 

menikmati pembelajaran di dalam kelas 

yang dilakukan oleh guru. Sebaliknya, 

siswa yang kurang memiliki minat 

(antusias) belajar, mereka selalu melihat 

dan memperhatikan waktu. Hal ini 
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menunjukkan bahwa mereka bosan 

terhadap pembelajaran di kelas dan 

ingin segera keluar dari dalam kelas. 

2) Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap 

pembelajaran 

 Peserta didik memiliki minat 

(antusias) belajar, tentunya mereka 

memiliki rasa penasaran yang tinggi 

terhadap materi yang diajarkan oleh 

guru. Semua penjelasan dari guru selalu 

diperhatikan dengan baik. Ketika ada 

beberapa materi yang belum dimengerti 

oleh peserta didik, peserta didik yang 

memiliki antusias belajar akan selalu 

bertanya tanpa menunggu permintaan 

dari guru untuk bertanya. 

3) Melakukan Research 

 Berangkat dari keingintahuan yang 

kuat, siswa yang memiliki minat 

(antusias) belajar akan mencoba 

melakukan research (penelitian) untuk 

menemukan hal-hal yang membantunya 

penasaran terhadap pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Siswa mencoba 

memecahkan masalah serta jawaban dari 

permasalahan tersebut. 

4) Fokus 
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 Fokus yakni konsentrasi penuh 

terhadap sesuatu, memusatkan perhatian 

terhadap sesuatu. Siswa yang memiliki 

minat (antusias) belajar tentunya mampu 

memusatkan perhatian terhadap mata 

pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Selalu memperhatikan penjelasan dari 

guru dan tidak terganggu dengan 

sesuatu yang ada di sekitarnya. 

5) Senang mengerjakan tugas dari guru 

 Tugas sekolah yang diberikan oleh 

guru pada umumnya merupakan suatu 

hal yang membosankan bagi peserta 

didik. Namun,  bagi anak yang memiliki 

antusias belajar, tugas sekolah 

merupakan sesuatu yang menyenangkan 

bahkan yang ditunggu-tunggu. Hal ini 

karena rasa cinta mereka terhadap 

belajar sehingga akan memunculkan 

rasa antusias/semangat dalam belajar.
20
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. Senada 

dengan hal tersebut Syah, mengungkapkan 

bahwa hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai 

akibat pengalaman dan proses belajar 

peserta didik.
21

 

 Menurut Nawawi dalam K. Brahim 

yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajarn di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

 Secara sederhana, yang dimaksud 

dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Dalam kegiatan 
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pembelajaran atau kegiatan instruksional, 

biasanya guru mentapkan tujuan belajar. 

Anak yang berhasil dalam belajar adalah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan intsruksional.
22

 

b. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan 

diatas meliputi pemahaman konsep (aspek 

kognitif), keterampilan proses (aspek 

psikomotorik), dan sikap siswa (aspek 

afektif). Untuk lebih jelasnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pemahaman Konsep 

 Pemahaman menurut Bloom 

diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom adalah seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru kepada siswa, atau sejauh 

mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, 

yang dialami, atau yang ia rasakan 
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berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan.
23

 

 Menurut Carin dan Sund bahwa 

pemahaman dapat dkategorikan kepada 

beberapa aspek, dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

a) Pemahaman merupakan kemampuan 

untuk menerangkan dan 

menginterpretasikan sesuatu; ini 

berarti bahwa seseorang yang telah 

memahami sesuatu telah 

memperoleh pemahaman akan 

mampu menerangkan atau 

menjelaskan kembali apa yang telah 

ia terima. Selain itu, bagi mereka 

yang telah memahami tersebut, 

maka ia mampu memberikan 

interpretasi atau menafsirkan secara 

luas sesuai dengan keadaan yang ada 

di sekitarnya, ia mampu 

menghubungkan dengan kondisi 

yang ada saat ini dan yang akan 

datang. 

b) Pemahaman bukan sekadar 

mengetahui, yang biasanya hanya 

sebatas mengingat kembali 

pengalaman dan memproduksi apa 
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yang pernah dipelajari. Bagi orang 

yang benar-benar telah paham ia 

akan mampu memberikan gambaran, 

contoh, dan penjelasan yang lebih 

luas dan memadai. 

c) Pemahaman lebih dari sekedar 

mengetahui, karena pemahaman 

melibatkan proses mental yang 

dinamis; dengan memahami ia akan 

mampu memberikan uraian 

gambaran dalam satu contoh saja 

tetapi mampu memberikan 

gambaran yang lebih luas dan baru 

sesuai dengan kondisi saat ini. 

d) Pemahaman merupakan suatu proses 

bertahap yang masing-masing tahap 

mempunyai kemampuan tersendiri, 

seperti menerjemahkan, 

menginterpretasikan, ekstrapolasi, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi.
24

 

 Menurut Dorothy J. Skeel dalam 

Nursid Sumaatmadja, konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar 

dalam pikiran, suatu pemikiran, 

gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, 

konsep ini merupakan sesuatu yang 
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telah melekat dalam hati seseorang dan 

tergambar dalam pikiraan, gagasan, 

atau suatu pengertian. Orang yang telah 

memiliki konsep, berarti orang tersebut 

telah memiliki pemahaman yang jelas 

tentang suatu konsep atau citra mental 

tentang sesuatu. Seseuatu tersebut dapat 

berupa objek konkret ataupun gagasan 

yang abstrak. Dalam hubungannya 

dengan studi sosial, konsep 

didefinisikan oleh James G. Womack 

sebagai kata atau ungkapan yang 

berhubungan dengan sesuatu yang 

menonjol, sifat yang melekat. 

Pemahaman dan penggunaan konsep 

yang tepat bergantung pada penguasaan 

sifat yang melekat tadi, pengertian 

umum kata yang bersangkutan.
25

 

 Untuk mengukur hasil belajar siswa 

yang berupa pemahaman konsep, guru 

dapat melakukan evaluasi produk. 

Sehubungan dengan evaluasi produk 

ini, W.S. Winkel menyatakan bahwa 

melalui produk dapat diselidiki apakah 

dan sampai berapa jauh suatu tujuan 

instruksional telah tercapai; semua 

tujuan itu merupakan hasil belajar yang 

                                                           
 25

Ibid., 8 



44 
 

 

seharusnya diperoleh siswa. 

Berdasarkan pandangan Winkel ini, 

dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa erat hubungannya dengan tujuan 

instruksional (pembelajaran) yang telah 

dirancang guru sebelum melaksanakan 

proses belajar mengajar.
26

 

2) Keterampilan Proses 

 Usman dan Setiawati, mengemukakan 

bahwa keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, 

dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi 

dalam diri individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

hasil tertentu, termasuk kreativitasnya.
27

 

 Indrawati, merumuskan bahwa 

keterampilan proses merupakan 

keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah (baik kognitif maupun 

psikomotorik) yang dapat digunakan 

untuk menemukan suatu konsep atau 

prinsip atau teori, untuk mengembangkan 
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konsep yang telah ada sebelumnya, atau 

untuk melakukan penyangkalan terhadap 

suatu penemuan. Dengan kata lain, 

keterampilan ini digunakan sebagai 

wahana penemuan dan pengembangan 

konsep, prinsip, dan teori.
28

 

 Selanjutnya, Indrawati menyebutkan 

ada enam aspek keterampilan proses, 

yang meliputi: observasi, klasifikasi, 

pengukuran, mengomunikasikan, 

memberikan, memberikan penjelasan 

atau interpretasi terhadap suatu 

pengamatan, dan melakukan 

eksperimen. Kemudian, Indrawati 

membagi keterampilan proses menjadi 

dua tingkatan, yaitu: keterampilan 

proses tingkat dasar (meliputi: 

observasi, klasifikasi, komunikasi, 

pengukuran, prediksi, dan inference), 

dan keterampilan proses terpadu 

(meliputi: menentukan, variabel, 

menyusun tabel data, menyusun grafik, 

memberi hubungan variabel, memproses 

data, menganalisis penyelidikan, 

menyusun hipotesis, menentukan 

variabel secara operasional, 
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merencanakan peneyelidikan, dan 

melakukan eksperimen).
29

 

3) Sikap 

 Menurut Lange dalam Azwar, sikap 

tidak hanya merupakan aspek mental 

semata, melainkan mencakup pula aspek 

respons fisik. Jadi, sikap ini harus ada 

kekompakan antara mental dan fisik 

secara serempak. Jika mental saja yang 

dimunculkan, maka belum tampak 

secara jelas sikap seseorang yang 

ditunjukkannya. Selanjutnya, Azwar 

mengungkapkan tentang struktur sikap 

terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang, yaitu: komponen kognitif, 

afektif, dan konatif. Komponen kognitif 

merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap; 

komponen afektif, yaitu perasaan yang 

menyangkut emosional; dan komponen 

konatif merupakan aspek 

kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki 

seseorang.
30

 

 Sementara menurut Sardiman, sikap 

merupakan kecenderungan untuk 
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melakukan sesuatu dengan cara, metode, 

pola, dan teknik tertentu terhadap dunia 

sekitarnya baik berupa individu-individu 

maupun objek-objek tertentu. Sikap 

merujuk pada perbuatan, perilaku, atau 

tindakan seseorang. 

 Dalam hubungannya dengan hasil 

belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan 

pada pengertian pemahaman konsep. 

Dalam pemahaman konsep, maka 

domain yang sangat bereperan adalah 

doman kogntif.
31

  

c. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Ada beberapa faktor yang memperngaruhi 

hasil belajar siswa adalah: 

1) Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik. 

Faktor internal dapat dibagi menjadi 

dua yakni faktor fisiologis dan faktor 

psikologis.
32

 Adapun yang termasuk 

dalam faktor fisiologis adalah kondisi 

fisik dan kesehatan dan faktor 

psikologis adalah kecerdasan, minat dan 
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perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar.
33

 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar peserta didik. Faktor 

eksternal dapat dibagi menjadi dua 

yakni faktor yang berasal dari 

lingkungan dan faktor yang berasal dari 

instrumental. Faktor yang berasal dari 

lingkungan meliputi lingkungan Alami 

(yaitu tempat tinggal anak didik hidup 

dan berusaha didalamnya, tidak boleh 

ada pencemaran lingkungan), dan 

lingkungan sosial budaya (hubungan 

dengan manusia sebagai makhluk 

sosial). Sedangkan faktor instrumental 

yaitu seperangkat kelengkapan dalam 

berbagai bentuk untuk mencapai tujuan, 

yang meliputi: kurikulum, program, 

sarana dan fasilitas, dan guru.
34

 

  Wina Sanjaya mengemukakan 

bahwa salah satu faktor eksternal yang 

sangat berperan memengaruhi hasil belajar 

siswa adalah guru. Guru dalam proses 
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pembelajaran memegang peranan yag 

sangat penting.
35

 

  Menurut dunkin dalam Wina 

Sanjaya, terdapat sejumlah aspek yang dapat 

memengaruhi kualitas proses pembelajaran 

dilihat dari faktor guru, yaitu: 

a) Teacher formative experience, meliputi 

jenis kelamin serta semua pengalaman 

hidup guru yang menjadi latar belakang 

sosial mereka. Yang termasuk ke dalam 

aspek ini di antaranya tempat asal 

kelahiran guru termasuk suku, latar 

belakang budaya, dan adat istiadat. 

b) Teacher training experience, meliputi 

pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar 

belakang pendidikan guru, misalnya 

pengalaman latihan profesional, tingkat 

pendidikan, dan pengalaman jabatan. 

c) Teacher properties, adalahsegala 

sesuatu yang berhubungan dengan sifat 

yang dimiliki guru, misalnya sikap guru 

terhadap profesinya, sikap guru terhadap 

siswa, kemampuan dan intelegensi guru, 

motivasi dan kemampuan mereka baik 

kemampuan dalam pengelolaan 
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pembelajaran termasuk didalamnya 

kemampuan dalam merencanakan dan 

evaluasi materi.
36

 

  Adapun menurut Ruseffendi 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil belajar kedalam sepuluh 

macam, dari kesepuluh faktor yang dapat 

memengaruhi keberhasilan siswa belajar, 

terdapat faktor yang dapat dikatakan hampir 

sepenuhnya tergantung pada siswa, yaitu: 

a) Kecerdasan Anak 

 Kemampuan intelegensi seseorang 

sangat memengaruhi terhadap cepat dan 

lambatnya penerimaan informasi serta 

terpecahkan atau tidaknya suatu 

permasalahan. Kecerdasan siswa sangat 

memebantu pengajar untuk menentukan 

apakah siswa itu mampu mengikuti 

pelajaran yang diberikan dan untuk 

meramalkan keberhasilan siswa setelah 

mengikuti pelajaran yang diberikan 

meskipun tidak akan terlepas dari faktor 

lainnya.
37

 

b) Kesiapan atau Kematangan 
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 Kesiapan atau kematangan adalah 

tingkat perkembangan dimana individu 

atau organ-organ sudah berfungsi 

sebagaimana mestinya. Dlam proses 

belajar, kematangan atau kesiapan ini 

sangat menentukan keberhasilan dalam 

belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap 

upaya belajar akan lebih berhasil jika 

dilakukan bersamaan dengan tingkat 

kematangan individu, karena 

kematangan ini erat hubungannya 

dengan maslaah minat dan kebutuhan 

anak. 

c) Bakat Anak 

 Menurut Chaplin, yang dimaksud 

dengan bakat adalah kemamuan 

potensial yang dimiliki seseorng untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Dengan demikian, 

sebetulnya setiap orang memiliki bakat 

dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai tingkat tertentu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

bakat akan dapat memengaruhi tinggi 

rendahnya prestasi belajar. 

d) Kemampuan Belajar 

 Salah satu tugas guru yang kerap 

sukar dilaksanakan ialah membuat anak 

menjadi mau belajar atau menjadi giat 
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untuk belajar. Keengganan siswa untuk 

belajar mungkin disebabkan karena ia 

belum mengerti bahwa belajar sangat 

penting untuk kehidupannya kelak. 

Kemauan belajar yang tinggi disertai 

dengan rasa tanggung jawab yang besar 

tentunya berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar yang diraihnya. Karena 

kemauan belajar menjadi salah satu 

penentu dalam mencapai keberhasilan 

belajar.
38

 

e) Minat 

 Secara sederhana, minat berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Seorang siswa yang 

menaruh minat besar terhadap pelajaran 

akan memusatkan perhatiannya lebih 

banyak daripada siswa lainnya. 

Kemudian karena pemusatan perhatian 

yang intensif terhadap materi itulah yang 

memungkinkan siswa tadi untuk belajar 

lebih giat lagi, dan akhirnya mencapai 

prestasi yang diinginkan. 

f) Model Penyajian Materi Pelajaran 
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 Keberhasilan siswa dalam belajar 

tergantung pula pada model penyajian 

materi. Model penyajian materi yang 

menyenangkan, tidak membosankan, 

menarik, dan mudah dimengerti oleh 

para siswa tentunya berpengaruh secara 

positif terhadap keberhasilan belajar. 

g) Pribadi dan Sikap Guru 

 Siswa, begitu juga manusia pada 

umumnya dalam melakukan belajar 

tidak hanya melalui bacaan atau melalui 

guru saja, tetapi bisa juga melalui 

contoh-contoh yang baik dari sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan. 

Kepribadian dan sikap guru yang kreatif 

dan penuh inovatif dalam perilakunya, 

maka siwa akan meniru gurunya yang 

aktif dan kreatif ini. Pribadi dan sikap 

guru yang baik ini tercermin dari 

sikapnya yang ramah, lemah lembut, 

penuh kasih sayang, membimbing 

dengan penuh perhatian, tidak cepat 

marah, tanggap terhadap keluhan atau 

kesulitan siswa, antusias dan semangat 

dalam bekerja dan mengajar, 

memberikan penilaian yang objektif, 

rajin, disiplin, serta bekerja penuh 

dedikasi dan bertanggung jawab dalam 

segala tindakan yang ia lakukan. 
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h) Suasana Pengajaran 

 Faktor lain yang ikut menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar adalah 

suasana pengajaran. Suasana pengajaran 

yang tenang, terjadinya dialog yang 

kritis antara siswa dengan guru, dan 

menumbuhkan suasana yang aktif 

diantara siswa tentunya akan 

memberikan nilai lebih pada proses 

pengajaran. Sehingga keberhasilan siswa 

dalam belajar dapat meningkat secara 

maksimal. 

i) Kompetensi Guru 

 Guru yang profesional memiliki 

kemampuan-kemampuan tertentu. 

Kemampuan-kemampuan itu diperlukan 

dalam membantu siswa dalam belajar. 

Keberhasilan siswa belajar akan banyak 

diperngaruhi oleh kemampuan guru 

yang profesional,. Guru yang 

profesional adalah guru yang memiliki 

kompeten dalam bidangnya dan 

menguasai dengan baik bahan yang akan 

diajarkan serta mampu memilih metode 

belajar mengajar yang tepat sehingga 

pendekatan itu bisa berjalan dengan 

semestinya. 
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j) Masyarakat 

 Dalam masyarakat terdapat berbagai 

macam tingkah laku manusia dan 

berbagai macam latar belakang 

pendidikan. Oleh karena itu, pantaslah 

dalam dunia pendidikan lingkungan 

masyarakat pun akan ini ikut 

memengaruhi kepribadian siswa. 

Kehidupan modern dengan keterbukaan 

serta kondisi yang luas banyak 

dipengaruhi dan dibentuk oleh kondisi 

masyarakat ketimbang oleh keluarga dan 

sekolah.
39

 

d. Efisiensi Hasil Belajar 

 Suatu kegiatan belajar dapat 

dikatakan efisien juga, jika dengan usaha 

belajar tertentu memberikan prestasi belajar 

yang tinggi. Udai Pareek mengemukakan 

bahwa terdapat enam langkah yang harus 

dilakukan agar belajar dapat efektif dan 

efisien. Adapun langkah-langkah tersebut 

antara lain:
40

 

1) Langkah pertama dalam belajar adalah 

pemerolehan masukan baru berkenaan 
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dengan pengetahuan dan pengertian 

(kognitif), atau suatu kegiatan atau 

motorik, atau suatu perilaku baru 

(termasuk sikap dan nilai). Jika proses 

berjalan cepat, belajar adalah efektif. 

2) Langkah berikutnya ialah 

pengasimilasian masukan baru itu. 

masukan tersebut tidak saja harus 

diperoleh dengan cepat, tetapi harus 

ditahan dalam diri seseorang untuk 

waktu yang lama. Jika apa yang 

diperoleh itu tidak lama ditahan dalam 

diri orang itu, cara belajar itu tidak 

efektif. 

3) Belajar bukanlah proses pengumpulan 

berbagai masukan yang kemudian bisa 

lepas dengan begitu saja. Melainkan 

belajar efektif mempunyai ciri 

internalisasi dari masukan-masukan 

baru itu. masukan-masukan baru itu 

diperoleh dari sistem luar. Akan tetapi 

setelah masukan itu diasimilasikan, 

mereka hendaknya jangan tetap asing. 

Mereka harus menjadi bagian dari 

kepribadian orang, gaya hidup dan dunia 

psikologinya. Internalisasi juga berarti 

bahwa mengbah masukan-masukan itu 

sesuai dengan sistem psikologis dan 
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sistem kognitif orang itu, lalu 

menginternalisasikannya. 

4) Setelah masukan-masukan yang 

diperoleh itu diinternalisasikan, dapat 

dipergunakan secara efektif jika 

diperlukan. Jika apa yang dipelajari 

hanya dijadikan hiasan belaka dan tidak 

digunakan secera efektif, belajar tidak 

dapat dikatakan efektif. Misalnya, 

belajar berbagai teknik dan keterampilan 

manajemen, hendaknya menghasilkan 

manajemen yang lebih baik atas 

berbagai kegiatan dan bidang di tempat 

orang itu bekerja. 

5) Penggunaan pelajaran secara efektif 

juga berarti kreativitas. Belajar harus 

mempunyai nilai “keluwesan”. Apa 

yang telah dipelajari disatu bidang harus 

dapat diterapkan dan digunakan dalam 

bidang lainnya. Ini juga merupakan 

konsepsi dari internalisasi. Setelah 

seseorang belajar teknik manajemen, ia 

mungkin harus menerima penguasaan 

lain, misalnya mengurus suatu proyek 

pertanian, suatu departemen 

pemerintahan, atau suatu partai politik. 

Ia seharusnya dapat menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan 

manajemen dalam keadaan baru itu. ini 
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berarti bahwa ia harus kreatif, memberi 

sumbangan kepada yang telah ia 

pelajari. Dengan demikian, akan terus 

terjadi pengayaan pengetahuan dan 

praktik. 

6) Belajar hendaknya menambah 

kemampuan orang itu untuk lebih 

banyak belajar sendiri. Hal ini memang 

terjadi dalam belajar yang efektif. 

Belajar semula dalam bidang tertentu 

memungkinkan seseorang mengatur 

pelajaran selanjutnya sendiri. Tanpa 

belajar sendiri seperti itu, pertumbuhan 

orang akan terbatas dan beragantung 

pada sumber daya dari luar. Jadi 

manajemen belajar digunakan untuk 

menjamin bahwa belajar terjadi cepat, 

dipertahankan, diinternalisasikan, dan 

digunakan secara efektif, menimbulkan 

pengembangan kreativitas, dan 

meingkatkan kemampuan untuk belajar 

sendiri.
41

 

e. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar 

 Setiap perilaku belajar selalu 

ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik. Diantara ciri-ciri perubahan khas 
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yang menjadi karakteristik perilaku belajar 

yang terpenting antara lain adalah: 

1) Perubahan Intensional 

Yakni perubahan yang terjadi berkat 

pengalaman atau praktek yang 

dilakukan dengan sengaja dan disadari 

atau perubahan yang bukan karena 

kebetulan seperti contoh karena mabuk, 

gila, lelah dan sebagainya, contoh 

perubahan tersebut tidak termasuk 

dalam karakteristik belajar, karena 

individu yang ersangkutan tidak 

menyadari atau tidak menghendaki 

keberadaannya. 

Disamping perilaku belajar itu 

menghendaki perubahan yang disadari, 

ia juga diarahkan pada tercapainya 

perubahan tersebut. Anderson 

mengatakan bahwa unsur kesengajaan 

adalah tak penting, yang terpenting ialah 

cara mengelola informasi yang diterima 

siswa pada waktu belajar tadi.
42

 

2) Perubahan Positif-Aktif 

Perubahan karena proses belajar bersifat 

positif dan aktif. Positif artinya baik, 

bermanfaat, serta sesuai dengan harapan 
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(penambahan sesuatu yang baru dan 

baik). Hal ini juga bermakna bahwa 

perubahan tersebut senantiasa merupkan 

penambahan, yakni diperolehnya 

sesuatu yang baru (seperti pemahaman 

dan keterampilan baru) yang lebih baik 

dari pada apa yang telah ada 

sebelumnya. Adapun perubahan aktif 

artinya tidak terjadi dengan sendirinya 

seperti karena proses kematangan tapi 

karena usaha siswa itu sendiri. 

3) Perubahan Efektif-fungsional 

Efektif artinya berhasil guna, yakni 

perubahan itu membawa pengaruh, 

makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. 

Fungsional artinya ia relatif menetap 

dan setiap saat apabila dibutuhkan 

perubahan tersebut dapat direproduksi 

dan dimanfaatkan. Perubahan ini 

biasanya bersifat dinamis dan 

mendorong timbulnya perubahan-

perubahan positif lainnya. Sebagai 

contoh, jika seorang siswa belajar 

menulis, maka disamping akan mampu 

merangkaikan kata dan kalimat dalam 

bentuk tulisan, ia juga akan memperoleh 

kecakapan lainnya seperti membuat 
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catatan, mengarang surat dan bahkan 

menyusun karya ilmiah lainnya.
43

 

 

3. Strategi Pembelajaran 

  Kemp dalam Sanjaya menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. 

  Menurut Hamzah B. Uno strategi 

pembelajaran adalah cara-cara yang akan 

digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan 

belajar yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pemilihan kegiatan belajar 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 

situasi dan kondisi, sumber belajar, kebuthan dan 

karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Jadi, strategi pembelajaran merupakan cara-cara 

yang dikemas oleh seorang guru dalam 

pembelajaran dengan mempersiapkan segala 

sesuatu yang dapat mendukung keberhasilan 

tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien.
44

 

  Kozna dalam Sanjaya menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran adalah sebagai 
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kegiatan yang dilakukan guru untuk 

memfasilitasi (guru sebagai fasilitator) peserta 

didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

  Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara-cara yang 

dipilih guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. 

  Sedangkan Dick dan Carey menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran terdiri dari seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur 

atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan 

guru dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran. 

  Dari berbagai definisi atau pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah langkah-langkah yang 

ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber 

belajar yang ada, guna mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.
45

 

  Implementasi kurikulum 2013, 

mengisyaratkan bahwa strategi pembelajaran 

harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 

kompetensi yang telah dirancang dalam 

dokumen kurikulum agar setiap indivdu mampu 

menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, 

dan yang pada gilirannya mereka menjadi 
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komponen penting untuk mewujudkan 

masyarakat belajar. Kualitas lain yang 

dikembangkan kurikulum dan harus 

terealisasikan dalam proses pembelajaran antara 

lain kreativitas, kemandirian, kerja sama, 

solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan 

kecakpan hidup peserta didik guna membentuk 

watak serta meningkatkan peradaban dan 

martabat bangsa.
46

 

  Untuk mencapai kualitas yang dirancang 

dalam dokumen kurikulum, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: 

(1) berpusat pada peserta didik, (2) 

mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) 

menciptakan kondisi menyenangkan dan 

menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, 

logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam melalui 

penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, 

efektif, efisien, dan bermakna.
47

 

  Di dalam pembelajaran, peserta didik 

didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan yang sudah ada 

dalam ingatannya, dan melakukan 
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pengembangan menjadi informasi atau 

kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan 

zaman tempat dan waktu ia hidup.
48

 

  Hal yang dapat mendukung 

pembelajaran terlaksana secara baik adalah 

pengaturan tujuan pembelajaran yang efektif, 

pengaturan kegiatan pembelajaran dengan baik, 

pemilihan materi dan sumber belajar dengan 

tepat, penentuan media yang sesuai dan penentan 

teknik penilaian yang tepat sehingga tujaun yang 

telah dicanangkan dengan baik akan tercapai.
49

 

 

4. Strategi Crossword Puzzle 

a. Pengertian Strategi Crossword Puzzle 

 Strategi pembelajaran crossword 

puzzle merupakan permainan teka-teki yang 

digunakan sebagai strategi pembelajaran 

menyenangkan, tanpa mengholangkan esensi 

belajar yang sedang berlangsung. Crossword 

puzzle adalah susunan tes peninjauan kembali 

dalam bentuk teka-teki silang yang dapat 

mengundang minat dan partisipasi peserta 

didik, yang mana teka-teki silang ini bisa 

diisi secara perorangan atau kelompok.
50
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 Crossword puzzle atau teka-teki 

silang sudah biasa kita dengar dalam 

kehidupan di masyarakat. Teka teki silang ini 

berguna untuk mengasah otak bagi yang 

mengerjakannya. Ternyata teka-teki silang 

bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa 

saja, tetapi anak-anak juga dapat mengisi 

teka-teki silang dengan materi pelajaran. Hal 

ini menguntungkan guru untuk melakukan 

metode pembelajaran dengan menggunakan 

teka teki silang dalam pembelajaran.
51

 

 Crossword puzzle (teka-teki silang) 

ini merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif bagi peserta didik yang 

melibatkan semua peserta didik untuk 

berfikir saat pembelajaran berlangsung 

dengan mengisi teka-teki silang, sehingga 

peserta didik menjadi lebih antusias dalam 

mengikuti pelajaran. Teka-teki silang yang 

dimaksudkan bahwa selain ada unsur 

permainan juga dan unsur pendidikannya, 

dimana dengan mengisi teka-teki silang 

tersebut secar sadar ataupun tidak sadar 

peserta didik itu belajar sehingga diharapkan 
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selain kesenangan juga didapatkan 

pengetahuan dan pemahaman materi 

pelajaran.
52

 

b. Langkah-langkah Strategi Crossword Puzzle 

1) Langkah pertama adalah mencurahkan 

gagasan (brainstorming) beberapa istilah 

atau nama-nama kunci yang berkaitan 

dengan pelajaran studi yang telah anda 

selesaikan. 

2) Susunlah teka-teki silang sederhana, 

yang mencakup item-item sebanyak yang 

anda dapat. 

3) Bagikan teka-teki kepada peserta didik 

dengan berkelompok atau individu. 

4) Masukan kata yang bersesuaian dengan 

panjang kotak yang tersedia secara 

berkesinambungan sampai seluruh kotak 

terisi penuh. 

5) Aturan pengisian kata-kata tersebut 

berhubungan dengan penyamanan 

jumlah pada pengisian kata-kata dalam 

kotak teka-teki. 

6) Isilah teka-teki tersebut secara mendatar 

ataupun menurun. 

7) Tentukan batasan waktu. 
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8) Beri hadiah kepada individu atau 

kelompok yang mengerjakan paling 

cepat dan benar.
53

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Strategi 

Crossword Puzzle 

 Kelebihan strategi crossword puzzle 

dalam proses pembelajaran diantaranya, 

yaitu: 

1) Melalui crossword puzzle siswa sedikit 

banyak telah memunculkan semangat 

belajar dan rasa percaya diri pada setiap 

siswa. Karena metode ini dapat memicu 

diri siswa untuk lebih mengali konsep-

konsep materi yang diajarkan sehingga 

menghasilkan rasa keingintahuan dan 

percaya diri yang tinggi. 

2) Melalui crossword puzzle ini siswa 

belajar untuk lebih menggali potensi yang 

ada pada dirinya dan dapat lebih 

menghargai talenta yang telah 

dianugerahkan Tuhan kepadanya. Selain 

ini siswa juga belajar untuk menghargai 

kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

3) Strategi pembelajaran ini sangat efektif 

karena mampu meningkatkan aktivitas 

dan keaktifan siswa dalam bentuk 
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interaksi baik antara siswa dengan guru 

maupun antara siswa dengan lainnya. 

4) Secara keseluruhan strategi ini mampu 

menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan yang pada akhirnya 

diharapkan akan meningkatkan minat 

belajar pada siswa. 

5) Sifat kognitif dalam permainan 

crossword puzzle dapat menolong peserta 

didik untuk berlomba-lomba ketika 

proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.
54

 

  Adapun kelemahan crossword puzzle 

dalam proses pembelajaran diantaranya, 

yaitu: 

1) Sedikit waktu pembelajaran yang 

tersedia, sedangkan materi yang harus 

disampaikan sangat banyak. 

2) Penerapan strategi pembelajaran 

crossword puzzle dalam ruang kelas juga 

memungkinkan terjadinya diskusi hangat 

dalam kelas. Adakalanya siswa berteriak 
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atau bertepuk tangan untuk 

mengungkapkan kegembiraannya ketika 

mampu memecahkan suatu masalah. Hal 

ini dapat mengganggu konsentrasi guru 

dan siswa yang berada di kelas lain. 

3) Banyak mengandung unsur spekulasi, 

siswa yang lebih dulu berhasil dalam 

permainan crossword puzzle belum dapat 

dijadikan ukuran bahwa dia seorang siswa 

yang lebih pandai dari lainnya. 

4) Tidak semua materi pelajaran dapat 

diinterpretasikan dengan pembelajaran 

aktif crossword puzzle dan jumlah siswa 

yang relatif besar sulit melibatkan 

keseluruhannya. 

5) Adanya keengganan dari para guru untuk 

mengubah paradigma lama dalam 

pendidikan. Kebanyakan guru sudah 

merasa nyaman dengan metode ceramah 

sehingga mereka enggan mencoba hal-hal 

yang baru karena dianggap merepotkan.
55
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d. Manfaat Strategi Pembelajaran Crossword 

Puzzle 

 Menurut M. Ghanoe di dalam 

bukunya mengatakan bahwa teka-teki dapat 

bermanfaat di dalam proses pembelajaran, 

diantaranya:  

1) Dapat mengasah daya ingat 

Apabila diberi beberapa pertanyaan 

dalam bentuk teka-teki, ia akan 

mengingat pengalaman-pengalaman dan 

kemudian ia akan memilih jawaban yang 

sesuai untuk menjawab teka-teki tersebut 

dan manfaatnya dapat mengasah daya 

ingat yang pernah diperoleh oleh seorang 

anak. 

2) Mengembangkan kemampuan analisa 

Dalam permainan crossword puzzle ini 

dibutuhkan konsentrasi, ketika ada 

sebuah pertanyaan siswa akan 

menganalisis mana jawaban yang cocok 

karena antara satu kata dengan kata lain 

saling berkaitan. 

3) Menghibur 

Strategi crossword puzzle ini sifatnya 

juga menghibur, karena dalam metode ini 

siswa dituntut untuk aktif maka sifatnya 

tidak menoton dan tidak membosankan. 
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4) Merangsang aktifitas 

Secara tidak langsung dengan teka-teki 

silang siswa akan dibantu untuk 

menyalurkan potensi-potensi kreatifitas 

yang dimilikinya. Di dalam 

mempertahankan jawaban misalnya, 

siswa akan belajar berargumentasi, 

memilih bahasa yang mudah dipahami 

orang lain dan mencari cara alternatif 

untuk menjawab. Tidak jarang ketika 

menjawab soal, siswa akan menemukan 

pertanyaan-pertanyaan baru yang belum 

tentu didapatkan sebelumnya.
56

 

 

5. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti 

a. Pengertian Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti 

 Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agama Islam, 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

                                                           
 56

Ibid.,Diakses pada tanggal 03 Desember 2018 dari 

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQ

MATUN%20NAZILA-FITK.pdf. 

http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/12345679/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-FITK.pdf
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melalui mata pelajaran pada semua jenjang 

pendidikan. 

 Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti menetapkan aqidah yang berisi 

tentang ke-Maha-EsaanTuhan sebagai 

sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi 

manusia dan alam semesta. Sumber utama 

lainnya adalah akhlak yang merupakan 

manifestasi dari aqidah. Selain itu, akhlak 

juga merupakan landasan pengembangan 

nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. 

 Dengan demikian, karakter bangsa 

Indonesia didasarkan kepada nilai-nilai ke-

Tuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan 

inti dari sila-sila lain yang ada dalam 

Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

dapat mewujudkan nilai-nilai: kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan dan permusyawaratan, serta 

keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

ditujukan untuk dapat menserasikan, 

menselaraskan dan menyeimbangkan antara 

Iman, Islam, dan Ihsan yang diwujudkan 

dalam: hubungan manusia dengan pencipta, 

hubungan manusia dengan diri sendiri, 

hubungan manusia dengan sesama dan 



73 
 

 

hubungan manusia dengan lingkungan 

alam.
57

 

b. Tujuan Mata  Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti 

1) Menumbuh kembangkan akidah 

melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang 

Agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus 

berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah swt. Demi 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

2) Meuwujudkan peserta didik yang taat 

beragama, berakhlak mulia, 

berpengetahuan, rajin beribadah, 

cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

santun, disiplin, toleran, dan 

mengembangkan budaya Islami dalam 

komunitas sekolah; 

3) Membentuk peserta didik yang 

berkarakter melalui pengenalan, 

pemahaman, dan pembiasaan norma-

norma dan aturan-aturan yang Islami 
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http://novyekopermono.blogspot.com/2013/11/pengantar-

mapel-pai-dan-budi-pekerti.html?=1 diakses pada tanggal 04 Desember 

2018. 
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dalam hubungannya dengan Tuhan, diri 

sendiri, sesama dan lingkungan secara 

harmonis; dan 

4) Mengembangkan nalar dan sikap moral 

yang selaras dengan nilai-nilai Islami 

dalam kehidupan masyarakat, warga 

negara, dan warga dunia.
58

 

  Selain diatas bahwa tujuan akhir dari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah terbentuknya peserta didik yang 

memiliki akhlak yang mulia (budi pekerti 

yang luhur). Tujuan ini yang sebenarnya 

merupakan misi utama diutsnya Nabi 

Muhammad SAW. di dunia. Dengan 

demikian, pendidikan akhlak (budi pekerti) 

adalah jiawa pendidikan agama Islam (PAI). 

Mencapai akhlak yang karimah (mulia) 

adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. 

Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam 

tidak memperhatikan pendidikan jasmani, 

akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya, 

tetapi maksudnya adalah bahwa pendidikan 

Islam memerhatikan segi-segi pendidikan 

akhlak seperti juga segi-segi lainnya. Peserta 

didik membuthkan kekuatan dalam hal 

jasmani, akal, dan ilmu, tetapi mereka juga 

membutuhkan pendidikan budi pekerti, 

perasaan, kemauan, cita rasa, dan 
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Ibid., diakses pada tanggal 04 Desember 2018. 
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kepribadian. Sejalan dengan konsep ini, maka 

semua mata pelajaran atau bidang studi yang 

diajarkan kepada peserta didik haruslah 

memerhatikan akhlak atau tingkah laku 

peserta didiknya.
59

 

  Mengingat signifikasi keberadaan 

mata pelajaran PAI dalam membangun 

karakter atau akhlak peserta didik, maka guru 

PAI dituntut mempunyai nilai lebih 

dibandingkan dengan guru-guru lainnya. 

Guru PAI, disamping melaksanakan tugas 

keagamaan, ia juga melaksanakan tugas 

pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, 

ia membantu pembentukan kepribadian, dan 

pembinaan akhlak disamping menumbuhkan 

dan mengembangkan keimanan dan 

ketakwaan para siswa.
60

 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Belajar adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam merubah tingkah 

lakunya baik melalui latihan dan pengalaman untuk 

memperoleh tujuan tertentu. Proses belajar bukan 

hanya menguasai materi pengetahuan saja, akan 

tetapi perlu terjadi adanya perubahan pada dirinya 

sendiri. Adapun perubahan yang dimaksud adalah 
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Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 

2011), 275-276. 
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Ibid., 276. 
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setelah proses belajar dapat dilihat dari berbagai 

macam aspek yaitu, aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 

sehingga proses belajar mengajar menjadi menoton 

dan kurang menarik. Proses pembelajaran yang 

seperti ini menyebabkan siswa kurang minat belajar 

mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti (PAIBP), hal tersebut juga 

berdampak pada hasil belajar siswa yang menurun. 

Oleh karena itu, agar pelajaran PAIBP tidak 

membosankan dan mudah dipahami oleh siswa dapat 

diterapkan strategi pembelajaran crossword puzzle. 

 Pembelajaran crossword puzzle ini 

merupakan salah satu pembelajaran yang efektif 

dalam meingkatkan minat belajar siswa. Jadi, 

peneliti berharap dengan strategi pembelajaran 

crossword puzzle dapat meningkatkan minat belajar 

siswa kelas VII C di SMPN 1 Kecmatan Siman 

Ponorogo. 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan teori-teori dan kerangka berfikir 

sebagaimana yang telah  diuraiakn diatas, maka 

dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Melalui penggunaan strategi crossword 

puzzle diharapkan mampu meningkatkan 

minat belajar siswa dalam mata pelajaran 

PAIBP kelas VII C di SMPN 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo. 

2. Melalui penggunaan strategi crossword 

puzzle diharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

PAIBP kelas VII C di SMPN 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

 Ada beberapa objek yang menjadi sasaran 

dalam penelitian tindakan kelas ini, diantaranya 

adalah: 

1. Minat belajar peserta didik pada proses 

pembelajaran PAI pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAIBP). 

2. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAIBP). 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 

1 Kecamatan Siman Ponorogo, yang beralamat di Jl. 

Raya Siman, Desa Demangan, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo. 

 Subjek pelaku dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah mahasiswa semester VII, Sedangkan 

subjek penerimanya adalah siswa kelas VII C SMP 

Negeri 1 Kecamatan Siman Ponorogo yang 

berjumlah 23 siswa/siswi yang terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 9 siswi perempuan. Siswa di kelas ini 

dipilih sebagai subjek penelitian karena ditemukan 
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permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti 

yang telah dipaparkan pada latar belakang. 

 

C. Variabel yang diamati 

 Pada penelitian tindakan kelas ini, ada 

beberapa variabel yang dijadikan sebuah 

pengamatan yang mendalam, variabel-variabel ini 

adalah: 

1. Variabel Proses 

Variabel proses dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah antusiasme belajar siswa dalam proses 

pembelajaran PAI pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAIBP). 

2. Variabel Hasil 

Variabel hasil dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah hasil/prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAIBP). 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Per-Siklus 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), maka penelitiannya sesuai dengan 

prosedur penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

suatu proses berdaur/bersiklus. Setiap siklus terdiri 

dari 4 kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 
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 Langkah-langkah praktis pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diatas dapat 

dijabarkan secara jelas dan mudah dipahami. 

Kegiatan tersebut disebut dengan siklus kegiatan 

pemecahan masalah.
1
 Secara keseluruhan, Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ada empat tahapan dalam 

bentuk spiral. Untuk mengatasi suatu masalah, 

mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-

siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. 

Siklus kedua, dilaksanakan bila masih ada hal-hal 

yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus 

ketiga, dilaksanakan karena siklus kedua belum 

mengatasi masalah begitu juga siklus-siklus 

berikutnya.
2
 

Tahap-tahap siklus PTK dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 model siklus Kemmis & Taggart
3 

                                                             
 1

Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian 

Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 210. 

 
2
Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2000), 122. 

 3
Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian 

Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 42. 
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 Sebelum melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), seorang guru/peneliti harus melalui 

tujuh langkah berikut, yaitu: 

1. Menemukan Masalah 

Pada tahap awal ini peneliti/guru menemukan 

banyak fenomena yang terjadi pada obyek yang 

akan diteliti, tetapi fenomena-fenomena itu 

nampaknya ada penyimpangan dari teori yang 

ada. Fenomena-fenomena tersebut perlu 

ditunjukkan dengan bukti yang valid. 

2. Melakukan Identifikasi Masalah 

Apabila peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

obyek yang akan diteliti (kelas yang diajar) 

jumlahnya banyak, peneliti harus melakukan 

identifikasi masalah. Dalam bagian ini, semua 

masalah/peristiwa yang diteliti maupun yang 

tidak diteliti.
4
 

3. Memusatkan Batasan Masalah 

Dalam bagian ini, peneliti/guru harus 

menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu, 

tenaga, dan lainnya, maka penelitian sebaiknya 

dibatasi. Dengan demikian, batasan penelitian 

adalah variabel-variabel dependen yang akan 

diteliti. Keterbatasan seringkali diperlukan agar 

pembaca dapat menyikapi temuan penelitian 

sesuai dengan kondisi yang ada. Keterbatasan 

                                                           
 

4
Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2000), 26. 



82 
 

 
 

penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang 

tidak bisa dihindari dalam penelitian. 

Keterbatasan yang sering dihadapi menyangkut 

dua hal. Pertama, keterbatasan ruang lingkup 

kajian dilakukan karena alasan-alasan 

prosedural, teknik penelitian, ataupun karena 

faktor logistik. Kedua, keterbatasan penelitian 

berupa kendala yang bersumber dari adat tradisi, 

etika dan kepercayaan yang tidak memungkinkan 

bagi peneliti untuk mencari yang diinginkan.
5
 

4. Menganalisis Masalah dengan Menentukan 

Faktor-Faktor Yang Diduga Sebagai Penyebab 

Utama Terjadinya Masalah 

Dalam bagian ini, setelah peneliti melakukan 

identifikasi masalah, peneliti 

menentukan/mencari tahu mengapa masalah 

telah dibatasi itu terjadi. Data-data terkait dengan 

faktor-faktor yang ditemukan dan diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya masalah yang telah 

dibatasi, harus didukung dengan bukti yang 

valid, misalnya wawancara, observasi atau 

dokumentasi. 

5. Menentukan Gagasan-Gagasan Pemecahan 

Masalah Dengan Merumuskan Hipotesis-

Hipotesis-Hipotesis Tindakan Sebagai 

Pemecahan 
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Ibid., 26. 
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Dalam bagian ini guru/peneliti harus mengajukan 

beberapa hipotesis tindakan sebagai solusi 

masalah. Hipotesis-hipotesis tindakan harus 

didukung dengan referensi yang valid.
6
 

6. Menentukan Pilihan Hipotesis Tindakan 

Pemecahan Masalah 

Dalam bagian ini, setelah mengajukan beberapa 

hipotesis tindakan, peneliti/guru harus 

menentukan satu pilihan tindakan sebagai solusi 

masalah yang didukung oleh referensi yang 

valid. 

7. Merumuskan Judul PTK 

Judul PTK harus secara tegas tertulis, masalah 

apa yang akan dicari solusinya. Setelah itu 

tindakan apa yang akan dilakukan sebagai 

solusi.
7
 

  Setelah judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, langkah 

berikutnya adalah: 

1. Menyusun Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan 

adalah: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan (RPP) 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana yang 

diperlukan di kelas. 
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Ibid., 27. 
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Ibid., 27. 
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c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

2. Melaksanakan tindakan (acting) 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan 

yang telah dirumuskan pada RPP dalam situasi 

yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Melaksanakan pengamatan (observing) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar 

siswa/siswi dalam kelompok. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak 

terhadap penguasaan materi pembelajaran. 

4. Melakukan refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 

a. Mencatat hasil observasi 

b. Mengevaluasi hasil observasi 

c. Menganalisis hasil pembelajaran 

d. Mencatat kelemahan-kelemahan untuk 

dijadikan bahan memperbaiki siklus 

berikutnya.
8
 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo terdiri dari tiga siklus. Namun, keputusan 
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untuk melanjutkan atau menghentikan penelitian 

pada akhir siklus tertentu sepenuhnya bergantung 

pada hasil yang dicapai pada siklus terakhir. Bila 

hasil yang dicapai telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian 

dihentikan dan apabila belum mencapai hasil sesuai 

dengan yang diharapkan, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperbaiki tindakan dalam setipa siklus untuk 

menemukan cara yang paling efektif dan efisien dari 

pelaksanaan strategi dan media yang diterapkan. 

Adapun penjelasan dari langkah-langkah 

pembelejaran berbasis PTK yang akan dilakukan di 

SMP Negeri 1 Kecamatan Siman Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

b. Pengembangan materi Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti (PAIBP). 

c. Menyiapkan media, sumber, bahan, alat 

pembelajaran serta menyusun strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. 

d. Menyusun instrumen untuk merekam dan 

menganalisis mengenai proses dan hasil 

tindakan. 
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e. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 

f. Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan 

kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

  Dalam PTK ini, digunakan satu strategi yakni 

crossword puzzle dimana strategi tersebut  

bertujuan untuk meningkatkan minat belajar 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. Dalam tahap pelaksanaan tindakan, 

terdapat tiga kegiatan pembelajaran yakni 

kegiatan awal, inti, penutup dimana ketiga 

kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan awal, yakni memulai dengan salam 

pembuka, berdo’a, absensi, apersepsi, dan 

menjelaskan indikator yang ingin dicapai. 

b. Kegiatan inti, yakni melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan strategi crossword 

puzzle dengan terlebih dahulu menjelaskan 

materi secara singkat, kemudian membagi 

siswa ke dalam 4 kelompok dimana masing-

masing kelompok mendapat satu lembar 

kertas yang berisi soal teka-teki silang 

berkaitan materi yang telah dibahas. Meminta 

masing-masing kelompok untuk berlomba 

menyelesaikan soal teka-teki silang dengan 



87 
 

 
 

cepat dan benar. Memberikan reward bagi 

kelompok yang mampu menyelesaikan soal 

teka-teki silang dengan cepat dan benar. 

c. Kegiatan penutup, yakni pada tahap ini 

melakukan klarifikasi atas pembelajaran yang 

telah dilakukan serta memberikan 

kesimpulan. 

3. Pengamatan 

  Observasi dilakukan selama tindakan 

berlangsung dari awal sampai akhir. Observasi 

bertujuan mengetahui kekurangan dan kelebihan 

yang terjadi selama tindakan. Kekurangan dan 

kelebihan yang ditemukan bisa dijadikan sebagai 

pedoman dalam tindakan berikutnya agar tidak 

terjadi kesalahan yang sama. Evaluasi dilkaukan 

setelah tindakan berlangsung. Evaluasi bertujuan 

mengetahui nilai siswa berdasarkan pedoman 

kriteria penilaian. Hasil yang diperoleh ini dpaat 

dijadikan umpan balik dalam menentukan 

rencana selanjutnya. Observasi dalam penelitian 

ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengamati minat peserta didik saat proses 

pembelajaran dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAIBP). 

2) Mengamati hasil belajar peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti (PAIBP). 
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4. Refleksi 

  Refleksi ini dilakukan untuk merenungkan 

dan mengkaji hasil tindakan pada siklus I 

mengenai minat dan hasil belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti (PAIBP). Hasil renungan dan 

kajian tindakan siklus I ini, selanjutnya 

dipikirkan untuk dicari dan ditetapkan beberapa 

alternatif tindakan baru yang diduga lebih efektif 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP). 

Alternatif ini akan dijadikan penelitian tindakan 

kelas pada siklus berikutnya. 

  Deskripsi langkah-langkah Penelitian 

Tindakan Kelas di atas dapat dijelaskan pada 

tabel siklus berikut ini: 

Tabel 3.1 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

 
PERENCANAA

N 

TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 Menyusun Rencana 
Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

berbasis PTK 
mencakup tindakan 

awal, inti, dan 

akhir. 

 Pengembangan 

materi Pendidikan 
Agama Islam dan 

Budi Pekerti 

(PAIBP). 

 Menjelaskan 
indikator 

yang ingin 

dicapai. 

 Meminta 
siswa untuk 

mengamati 

video yang 
telah 

ditampilka 

 Melakukan 
tanya jawab 

 Mengamati 

minat belajar 

siswa dengan 

memberikan 

tanda centang 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

 Mengamati 

minat belajar 

peserta didik 

 Merefleksi
kan hasil 

pengamata
n terhadap 

antusias 

belajar 
serta 

 Menganali
sis nilai 

peroleh-an 

hasil 
belajar 
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 Menyiapkan media, 

sumber, bahan, alat 
pembelajaran serta 

menyusun startegi 
pembelajaran yang 

akan digunakan. 

 Menyusun 
instrumen untuk 

merekam dan 

menganalisis 
mengenai proses 

dan hasil tindakan 

 Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian 
kompetensi serta 

menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan 

 Menyiapkan lembar 

perekam proses 
pengumpulan data 

yang akan 

digunakan kegiatan 
pembelajaran 

dengan siswa 

berdasarkan 
video yang 

telah 

ditampilkan. 

 Menjelaskan 

materi secara 
singkat 

 Membagi 
siswa ke 

dalam 4 

kelompok. 

 Memberikan 

satu lembar 
kertas yang 

berisi soal 

teka-teki 
silang kepada 

masing-

masing 
kelompok. 

 Meminta 
masing-

masing 

kelompok 
untuk 

berlomba 

menyelesaika
n soal teka-

teki silang 

dengan cepat 
dan benar. 

 Mempresen-

tasikan hasil 
diskusi 

 Memberikan 
reward bagi 

kelompok 

yang mampu 
menyelesaika

n soal teka-

teki silang 
dengan cepat 

dan benar 

 Mengklarifi- 
kasi dan 

mengambil 
kesimpulan 

yang 

meliputi: 

1. Rasa ingin 

tahu 

terhadap 

kegiatan 

pembelajar

an. 

2. Minat peserta 

didik 

dalam 

melakukan 

researh 

(memecah

kan 

masalah). 

3. Minat peserta 

didik 

dalam 

merespon 

aktivitas 

pembelajar

-an. 

 Mencatat 
hasil 

perolehan 
nilai dari 

masing-

masing 
siswa. 

siswa 

dengan 
mengguna

kan tolak 

ukur yang 
telah 

ditentukan 

untuk 

 Membuat 

keputusan 
apakah 

perlu 

dilanjutka

n pada 

siklus II 

atau tidak. 

 Memperba

iki 

kelemahan 
pada 

siklus I di 
siklus 

berikut-

nya 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada PTK ini 

adalah meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, dengan orang lain untuk 

mengetahui suatu kejadian, kegiatan, perasaan, 

dan lain-lain. Teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam yakni penelitian 

mengajukan beberap pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. 

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan peserta didik kelas VII C SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo, untuk mengetahui 

kegiatan pembelajaran, pemahaman terhadap 

materi pelajaran, serta kesan dari diterapkannya 

strategi Crossword Puzzle dalam proses 

pembelajaran. 

2. Teknik Observasi 

 Observasi adalah usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis dengan prosedur berstandar atau 

pengamatan secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek yang diteliti.
9
 

 Dalam penelitian ini, observasi yang 

digunakan adalah observasi langsung atau 

                                                           
 9

Ibid., 124. 
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partisipasi aktif yaitu mengamati atau menatap 

kejadian, gerak atau proses dari data lapangan 

dan ikut serta kejadian-kejadian didalamnya. Jadi 

peneliti bertindak aktif sebagai seorang peneliti. 

Observasi aktif ini digunakan untuk mengetahui 

minat belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran, pemahaman peserta didik terhadap 

materi pelajaran, dan hasil belajar pada mata 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti serta kendala 

yang dihadapi saat diterapkannya strategi 

Crossword Puzzle dalam proses pembelajaran.
10

 

3. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah pengumpulan 

data dari sumber non insani yang terdiri dari 

dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang 

digunakan berupa daftar hadir peserta didik, nilai 

ulangan harian, foto dalam proses pembelajaran, 

serta dokumen lain yang relevan, yang dapat 

dijadikan sebagai data teknik ini digunakan 

untuk mengetahui minat belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran, tingkat pemahaman 

terhadap materi pelajaran, dan hasil belajar pada 

mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan 

diterapkannya strategi Crossword Puzzle.
11

 

 

 

                                                           
 10

Ibid., 124-125. 

 11
Ibid., 125. 
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F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 
Tabel 3.2 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas SMP 

Negeri 1 Kecamatan Siman  

Ponorogo 

 

No. Kegiatan Waktu 

A. PERSIAPAN   

 1. Pembuatan judul PTK 19 November 2018 

2. Pembuatan proposal PTK 29 November 2018 

B. PELAKSANAAN  

  

 

Siklus I 

 Perencanaan 15 Februari 2019 

 Pelaksanaan  20 Februari 2019 

 Pengamatan 20 Februari 2019 

 Refleksi 21 Februari 2019 

  

 

Siklus II 

 Perencanaan 22 Februari 2019 

 Pelaksanaan  27 Februari 2019 

 Pengamatan 27 Februari 2019 

 Refleksi 28 Februari 2019 

  

 

Siklus III 

 Perencanaan 8 Maret 2019 

 Pelaksanaan 13 Maret 2019 

 Pengamatan 13 Maret 2019 

 Refleksi 14 Maret 2019 

C. PENYUSUNAN LAPORAN  

 1. Pengolahan data 15 Maret 2019 

2. Penyusunan laporan 20 Maret 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo 

 SMP Negeri 1 Siman Ponorogo pada tahun 

pelajaran 1983/1984 yang berlokasi di Desa 

Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, dengan 

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 0472/0/1983, tanggal 

07 Nopember 1983. Pada awal dibuka ada 3 

(tiga) rombongan belajar, jumlah siswa sebanyak 

120 orang, jumlah tenaga pengajar sebanyak 12 

Guru, 2 orang Tenaga Tata Usaha dan 2 Orang 

Tenaga Pesuruh yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Sekolah bernama Bpk. Drs. Trisoeko, 

yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo Ponorogo. 

 Pada awal berdirinya (Tahun Pelajaran 

1983/1984 – 1984/1985) dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar menggunakan (pinjam) 

gedung SD Kepuhrubuh, Kec. Siman, Ponorogo 

yang berjarak + 1 (satu) km sebelah selatan dari 

gedung SMP Negeri 1 Siman, karena gedung 

SMP saat itu belum selesai dibangun. 

 Kemudian, pada tahun 1984 tepatnya tanggal 

19 Desember 1984 gedung SMP Negeri 1 Siman 

selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur 
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Jawa Timur Bpk. Wahono, di atas lahan seluas 

11.100 m
2
 dengan jumlah bangunan/ruang: 

 6 Ruang Belajar/Kelas 

 1 Ruang Toilet Siswa 

 1 Ruang Kantor Guru 

 2 Ruang toilet guru/ karyawan 

 1 Ruang Kantor Kepala Sekolah 

 1 Ruang Kantor Tata Usaha 

 1 Ruang UKS 

 1 Ruang Rumah Penjaga + Dapur 

Selama kurun waktu tersebut SMP Negeri 1 

Siman sudah dipimpin oleh 11 orang Kepala 

Sekolah, antara lain: 

Tabel 4.1 

Data Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan 

Siman dari tahun 1983-2019 

 

NO NAMA TMT KETERANGAN 

1 Drs. Trisoeko 1983-1991 Wafat Tahun 1991 

2 Drs. Asisno 1992-1994 
Mutasi ke SMP N 1 

PO 

3 Soedarwono 1994-1996 Pensiun 

4 Umar Said 1996-1998 
Mutasi ke SMPN 2 

Kauman 

5 Drs. Prajitno 1998-2003 
Mutasi ke SMPN 5 

PO 
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6 Drs. R. Hartijono,S.B. Sw 2003-2005 Pensiun 

7 
Hj. Nunuk Sri Murni K. 

M,Pd 
2005-2006 PLH 

8 Drs. Suseno 2006-2009 
Mutasi ke SMPN 1 

Pulung 

9 Drs. Darul Khoiri 
2009- Juli 

2011 

Mutasi ke SMPN 1 

Sambit 

10 
Drs.Achmad Subiakto, 

M.Pd 

Juli 2011-

Des 2012 

Mutasi ke SMPN 2 

Pulung 

11 Drs. Hadi Suminto, M.Pd 
Des 2012-

April 2019 

Mutasi ke SMPN 2 

Sambit 

12 Subesri, S.Pd.M.Pd. 
April 2019-

Sekarang 
 

 

2. Profil SMP Negeri 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo 

 SMP Negeri 1 Siman didukung oleh tenaga 

pendidik yang professional dengan kualifikasi 

pendidikan S-1 dan S-2. Pada awal berdirinya 

(tahun 1983) memiliki 3 ruang kelas dan 

sekarang telah berkembang menjadi 20 ruang 

kelas dengan fasilitas yang semakin lengkap. 

Sekolah yang pada tahun 2010 terakreditasi A ini 

terletak di Jl. Raya Siman yang bersebelahan 

dengan UNIDA Gontor. SMPN 1 Siman terus 

mengembangkan  diri dan sekarang sudah sejajar 
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dengan sekolah-sekolah lain di Ponorogo. 

Sementara itu, prestasi terus diukir baik 

akademik maupun non-akademik. 

Prestasi yang pernah diperoleh antara lain: 

a. Juara I Tolak Peluru tingkat kabupaten 

(Th.2012) 

b. Juara II Tolak Peluru tingkat kabupaten 

(Th.2012) 

c. Juara II Jalan Cepat Putra tingkat kabupaten 

(Th.2012) 

d. Juara III Tolak Peluru Putri tingkat 

kabupaten (Th.2012) 

e. Juara II dan III Science Art Competition IPS 

tingkat Ex Karesidenan Madiun 

di MAN 2 Ponorogo (Th.2013) 

f. Juara I Lempar Cakram Putri tingkat 

kabupaten (Th.2013) 

g. Juara II Lempar Cakram Putra tingkat 

kabupaten (Th.2013) 

h. Juara II Lari 1.500 meter tingkat kabupaten 

(Th.2013) 

i. Juara II Lompat Tinggi tingkat kabupaten 

(Th.2017) 

j. Juara II Lari 100 m tingkat kabupaten 

(Th.2017) 

k. Juara II Lompat Jauh tingkat kabupaten 

(Th.2017) 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo 

a. Visi  

Berprestasi, berbudaya lingkungan 

berdasarkan iman dan taqwa. 

Indikator Visi SMPN 1 kecamatan Siman. 

Terwujudnya pengembangan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang 

aplikatif. 

1. Terwujudnya proses pembelajaran yang 

efektif sehingga potensi peserta didik 

berkembang secara optimal. 

2. Terwujudnya lulusan yang kompetitif 

dalam melanjutkan pendidikan dan cerdas 

dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi sehari-hari. 

3. Terwujudnya prestasi dalam bidang non 

akademik (kegiatan ekstrakulikuler). 

4. Terwujudnya lulusan beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan YME, berakhlak 

mulia, berkarakter kompetensi akademik 

yang berkualitas,memiliki kepribadian 

bangsa Indonesia.  

5. Terwujudnya kepedulian warga sekolah 

terhadap budaya lingkuan hidup. 

6. Terwujudnya sarana dan prasarana 

pendidikan yang relevan dan interaktif. 
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7. Terwujudnya media pembelajaran yang 

interaktif. 

8. Terwujudnya sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dan kemauan serta 

konsisten dalam melaksanakan tugas. 

9. Terwujudnya managemen sekolah yang 

partisipatif dan akuntabilitas. 

10. Terwujudnya suasana kerja yang harmonis 

sehingga memungkinkan semua pengelola 

sekolah mencapai sukses. 

11. Terwujudnya partisipasi masyarakat 

(orang tua) dalam pembiayaan program 

sekolah. 

b. Misi 

1. Mewujudkan perangkat kurikulum yang 

lengkap. 

2. Mewujudkan kegiatan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan 

(PAKEM) 

3. Mewujudkan lulusan yang kompetitif dan 

cerdas. 

4. Mewujudkan prestasi dalam bidang 

kegiatan  ekstrakulikuler. 

5. Mewujudkan lulusan beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter, kompetensi 

akademik yang berkwalitas, memiliki 

kepribadian bangsa Indonesia.  
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6. Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, 

dan peduli terhadap kelestarian 

lingkungan. 

7. Mewujudkan saran dan prasarana 

pendidikan yang relevan dan memadai. 

8. Mewujudkan media belajar yang 

memadai. 

9. Mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkwalitas dan konsisten dalam 

tugasnya. 

10. Mewujudkan managemen sekolah yang 

partisipatif. 

11. Mewujudkan suasana kerja yang 

harmonis. 

12. Mewujudkan partisipasi masyarakat 

dalam pembiayaan program sekolah. 

c. Tujuan 

1. Mengembangkan Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum 2006 dilengkapi silabus mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar kegiatan Siswa dan 

Sistem Penilaian. 

2. Mewujudkan budaya membaca lagi warga 

sekolah. 

3. Mengembangkan model pembelajaran 

hidup lintas mata pelajaran. 

4. Penggalian, pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada 

hubungannya dengan pelestarian, 
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pencegahan kerusakan dan pencegahan 

pencemaran lingkungan di masyarakat 

sekitar. 

5. Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya. 

6. Mengembangkan silabus muatan lokal 

dengan dilengkapi Rencana Pelaksaan 

Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa 

dan Sistem Penilaian. 

7. Mengembangkan program-program 

pengembangan diri beserta jadual 

pelaksaannya. 

8. Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan scientific, CTL, 

Pakem, kooperatif learning, Pembelajaran 

Berbasis Masalah dan Project based 

learning. 

9. Memeroleh nilai Ujian sesuai standar 

kelulusan. 

10. Mengikut sertakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan professional melalui kegiatan 

MGMP, PTBK, PTK, lomba-lomba, 

Seminar, workshop, kursus mandiri, dan 

kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme.  

11. Memenuhi kebutuhan sarana dan  

prasarana kegiatan pembelajaran (ruang 

media, perpustakaan, laboratorium IPA, 
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media pembelajaran matematika dan IPS 

dan laboratorium keterampilan) dan saran 

penunjang berupa tempat ibadah tempat 

parkir, kantin sekolah, lapangan olah raga, 

green house, bank sampah dan WC 

sekolah dengan mengedapankan skala 

prioritas. 

12. Melaksanakan manajemen berbasis 

sekolah dan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah secara demokratis, 

akuntabilitas, dan terbuka. 

13. Membantu peserta didik memahami nilai-

nilai karakter atau nilai-nilai pengetahuan 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

maha esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan serta kebangsaan. 

14. Menggalang pembiayaan pendidikan 

secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencan serta 

dipertanggung jawabkan secara jujur, 

transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

15. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkelanjutan.  

16. Mengikut sertakan masyarakat, dan 

lingkungan di sekitar sekolah demi 

terciptanya suasana belajar yang kondusif.  

17. Mengoptimalkan pelaksaan program 

remidi dan penggayaan. 
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18. Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama 

melalui kegiatan sholat dhuhur berjamaah, 

sholat dhuha, sholat jumat dan baca tulis 

al-quran. 

19. Membentuk kelompok kegiatan KIR. 

20. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan 

porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya. 

21. Memiliki tim olah raga yang dapat 

bersaing pada tingkat kabupaten. 

22. Memiliki gudep pramuka yang dapat 

berperan serta dan aktif dalam jamboree 

daerah maupun jamboree nasional, serta 

even kepramuka lainnya. 

23. Menanamkan sikap santun dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta 

kelestarian lingkungan dengan dilandasi 

keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan 

yang maha esa.  

24. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri untuk meningkatkan kedisiplinan 

berlalu lintas melalui PKS. 

25. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri untuk menumbuhkan rasa kepedulian 

social melalui PMR. 

26. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri dalam kedisiplinan dan kreativitas seni 
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melalui, seni musik, seni tari, seni lukis, 

seni teater, karawitan dan seni reog. 

 

4. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo 

 Struktur organisasi di sekolah merupakan 

suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang 

berfungsi sebagai suatu upaya dalam 

menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap 

komponen penyelenggara pendidikan yang 

bersangkutan dengan sekolah tersebut.  

 Dengan adanya struktur organisasi, sistem 

pelaksanaan pendidikan di sekolah akan semakin 

teratur, disiplin, kinerja menjadi efektif, efisien 

serta dapat meningkatkan mutu pendidikan 

sesuai tujuan yang ingin dicapainya. 

Berikut ini struktur SMP Negeri 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah : Subesri, S.Pd.M.Pd. 

b. Waka Kurikulum : Elly Susiana, S.Pd. M. 

Pd 

c. Waka Kesiswaan : Drs. Muryadi, M. Pd 

d. Waka Humas

  

: Drs. Anwar Buchori 

e. Waka Sarana 

Prasarana 

: Agus Subiyakto, S. Pd 

f. Tata Usaha : Dr. Eny Retnoyati 
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5. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo 

                  Tabel 4.2 

                 Data Jumlah Guru 

 

Tenaga Kualifikasi Jumlah 

1. Pendidik 

 

S-2 

S-1 

7 

31 

Jumlah 38 

 

               Tabel 4.3 

           Data Jumlah Tenaga Kependidikan 

 

Tenaga Kualifikasi Jumlah 

1. Kependidikan S-1 

D-3 

SMA 

SMP 

SD 

5 

1 

6 

- 

- 

Jumlah 12 
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Tabel 4.4 

Data Jumlah Tutor 

Laki-laki Perempuan Total 

- 4 4 

 

           Tabel 4.5 

             Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor  

              SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo 

 

NO NAMA NIP PANGKAT 

1 Subesri, S.Pd.M.Pd. 19631126 198903 1 009 

Pembina 

Utama 
Muda 

2 Elly Susiana, S. Pd. M. Pd 19611105 198403 2 008 

Pembina 

Utama 
Muda 

3 Drs. Njoto 19640621 199512 1 003 
Pembina 

Tk. 1 

4 Abdul Maliq, S. Pd 19631128 198803 1 006 
Pembina 

Tk. 1 

5 Purnomo, S. Pd 19591116 198103 1 004 
Pembina 

Tk. 1 

6 Nur Sri Harsanti, S. Pd 19590223 198412 1 001 
Pembina 

Tk. 1 

7 Drs. Anwar  Buchori 19630331 199003 1 004 
Pembina 

Tk. 1 

8 Suwarto, S. Pd 19630723 198512 1 001 
Pembina 

Tk. 1 

9 Dra. Budi Hartini 19640611 199003 2 006 
Pembina 

Tk. 1 
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10 Ninik Handarini, S. Pd 19650701 198603 2 017 
Pembina 

Tk. 1 

11 Purwaningsih, S. Pd 19640927 199003 2 005 
Pembina 

Tk. 1 

12 Lestari PAR, S. Pd 19630208 198412 2 008 
Pembina 

Tk. 1 

13 Tricahyani KW, S. Pd 19660520 199512 1 004 
Pembina 

Tk. 1 

14 Aning Hendariyah, S. Pd 19650818 199103 2 016 
Pembina 

Tk. 1 

15 Drs. Muryadi, M. Pd 19660520 199512 1 004 
Pembina 

Tk. 1 

16 Suprihatin, S. Pd 19640719 198603 2 012 
Pembina 

Tk. 1 

17 Suprapti, S. Pd 19590808 198603 2 019 
Pembina 

Tk. 1 

18 Hj. Nursamsiyah, S. Pd 19701114 199703 2 005 
Pembina 

Tk. 1 

19 Ernawati, S. Pd 19661108 198903 2 010 
Pembina 

Tk. 1 

20 Aini J., S. Ag., M. Pd.I 19720921 199802 2 003 
Pembina 

Tk. 1 

21 Dra. Hj. Noor H., M. Pd 19650904 199802 2 003 
Pembina 

Tk. 1 

22 Agus Subiyakto, S. Pd 19690817 199802 1 003 
Pembina 

Tk. 1 

23 Eva Vaulia, S. Pd 19720219 199803 2 006 
Pembina 

Tk. 1 
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24 Juni Widarisman, S. Pd 19650601 198903 1 019 Pembina 

25 Muljoto, S. Pd 19630426 198803 1 011 Pembina 

26 Sukat, S. Pd., M. Or 19700202 200012 1 009 Pembina 

27 Langgeng M., S. Pd 19630104 198602 1 005 Pembina 

28 Elly K., S. Pd 19711031 199802 2 006 Pembina 

29 Yuniarti, S. Pd 19640624 198603 2 015 
Penata Tk. 

1 

30 Munif Syaifudin, S. Pd 19681106 200701 1 021 
Penata Tk. 

1 

31 Sri Wulandari, S. Pd 19700509 200701 2 019 
Penata Tk. 

1 

32 Ari Rahmadewi, S. Pd 19780306 200801 2 022 
Penata 

Muda Tk. 1 

33 Giana Nur Utami, S. Pd 19620420 200604 2 004 
Penata 

Muda Tk. 1 

34 Rini Sulistyowati, S. Pd 19680414 200604 2 010 
Penata 

Muda Tk. 1 

35 Harni Minde, S. Pd 19680124 200801 2 012 
Penata 

Muda Tk. 1 

36 Wahyuningsih, S. Pd 19650325 200701 2 008 
Penata 

Muda Tk. 1 

37 Sri endah W., S. Pd 19680124 200801 2 012 
Penatur Tk. 

1 

38 Andreas Dwi S., S. Pd 
  

39 Sri Haryati, S. Pd 19660213199003 2 008 
Pembina 

Tk. 1 

40 H. Basuki R.  M. Pd. I 19630421 198504  007 
Pembina 

Tk. 1 
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41 Dra. Eny Retnoyati 19621017 199103 2 002 
Penata Tk. 

1 

42 Yasir 19630511 200604 1 006 
Pengatur 

Tk. 1 

43 Marimun 19660525 200701 1 017 Pengatur 

44 Pujiti 19741019 201001 2 001 Pengatur 

45 Purwanto 
  

46 Aulia Amrulloh, S. Kom 
  

47 Resti Lisa Hapsari, S. E 
  

48 Wiwin S. Y., A. Md 
  

49 Adi Purnomo 
  

50 Ari Yoga Hailda 
  

 

           Tabel 4.6 

         Data Jumlah Siswa 

 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII 59 42 101 

2 VIII 70 51 121 

3 XI 100 64 164 

Jumlah  229 157 386 
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6. Sarana dan Prasana SMP Negeri 1 

Kecamatan Siman Ponorogo 

Tabel 4.7 

Data Sarpras SMP Negeri 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo 

 

No. Jenis Prasarana Jumlah 

1. Ruang Kelas 19 Ruang 

2. Perpustakaan  2 Ruang 

3. Laboratorium IPA 1 Ruang 

4. Laboratorium Komputer 1 Ruang 

5. Masjid  1 Ruang 

6. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 

7. Ruang Guru 1 Ruang 

8. Ruang Tata Usaha 1 Ruang 

9. Ruang Tamu 1 Ruang 

10. Lapangan Basket 1 Buah 

11. Lapangan Tenis 1 Buah 

12. Lapangan Sepak Bola 1 Buah 

13. Lapangan Upacara 1 Buah 

14. Masjid 1 Ruang 

15. Ruang UKS 1 Ruang 
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16. Ruang OSIS 1 Ruang 

17. Ruang Pramuka 1 Ruang 

18. Ruang BP/BK 1 Ruang 

19. Ruang Karawitan 1 Ruang 

20. Ruang Media 4 Ruang 

21. Ruang Musik 1 Ruang 

22. KM/WC Guru 2 Ruang 

23. KM/WC Siswa 10 Ruang 

24. Gudang 1 Ruang 

25. Dapur 1 Ruang 

26. Kantin 3 Ruang  

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Pra Siklus 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

dilaksanakan di kelas VII C SMPN 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo dengan jumlah 23 siswa putra 

dan putri. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui tingkat minat belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

sebelum dan sesudah diterapkannya strategi 

crossword puzzle. Mata pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam dan Budi Pekerti diberikan 2 kali 

dalam seminggu yaitu, hari Senin pukul 11.20-

12.00 WIB dan hari Rabu pukul 07.55-09.15 

WIB. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah Ibu Aini Juwaroh, 

M.Pd.I. 

 Sebelum melaksanakan tindakan dengan 

menerapkan strategi crossword puzzle, peneliti 

mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru seperti biasanya. Pada saat 

pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi 

dan siswa hanya mendengarkan. Pada saat 

suasana seperti ini, siswa merasa bosan dan 

kurang berminat dalam belajar, sehingga ada 

beberapa siswa yang mengalihkan perhatiannya 

dengan berbicara dengan teman sebangkunya, 

bermain sendiri, dan ramai yang membuat 

suasana pembelajaran tidak kondusif. 

 Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. Namun siswa hanya diam dan tidak 

memberikan tanggapan. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, dan hanya 

satu, dua siswa saja yang mampu menjawab 

pertanyaan dari guru. Dengan kondisi kelas 

seperti ini, bahwa guru kurang mampu 

menghidupkan suasana pembelajaran di kelas 
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sehingga pemahaman siswa terhadap materipun 

sangat rendah.  

 Untuk selanjutnya, peneliti melakukan 

evaluasi pra siklus dengan memberikan lembar 

soal yang harus dikerjakan oleh siswa berkaitan 

dengan materi yang telah dibahas. Hal ini 

bertujuan sebagai tindakan memeriksa lapangan 

dengan menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah, yang digunakan sebagai tolak 

ukur perbandingan sebelum ada tindakan kelas 

dengan sesudah ada tindakan kelas, yaitu dengan 

menerapkan strategi crossword puzzle. 

 Pada evaluasi pra siklus ini, peneliti belum 

memperoleh ketercapaian tujuan pembelajaran 

secara individual melalui tes individu. Adapun 

hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil perolehan nilai siswa pada pra siklus 

 
No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ramzhani Florera Cita Angelyn 75 90 Tuntas 

2. Romdoni Saputra 75 55 Tidak tuntas 

3. Sherly Nuravril Kharzita 75 91 Tuntas 

4. Syahiroh Fauziatu Rahma 75 66 Tidak tuntas 

5. Sella Octaviani Yuningrum 75 30 Tidak tuntas 
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6. Septian Adi Saputra 75 90 Tuntas 

7. Very Avandi 75 91 Tuntas 

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro 75 88 Tuntas 

9. Agenesia Paulina Putri 75 68 Tidak tuntas 

10. Ahmad Yusuf Effendi 75 51 Tidak tuntas 

11. Aldi Praditya Ramadhani 75 81 Tuntas 

12. Ananda Gustian Ferdi Saputra 75 71 Tidak tuntas 

13. Andyka Seto Mayang Prasojo 75 86 Tuntas 

14. Azib Mustofa Choirudin 75 81 Tuntas 

15. Cahya Afta Prastika 75 80 Tuntas 

16. Desi Rahmawati 75 66 Tidak tuntas 

17. Dwi Ade Lutviansyah 75 78 Tuntas 

18. Eric Maulana Putra 75 78 Tuntas 

19. Ilhzhania Deska Pramitha 75 91 Tuntas 

20. Ines Dwi Arisma 75 75 Tuntas 

21. Irfan Dwi Wardana 75 78 Tuntas 

22. Irfan Tree Wardana 75 81 Tuntas 

23. Kasanatul Kamilah 75 68 Tidak tuntas 

Jumlah 1.734  

Rata-rata 75.391  
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Presentase hasil belajar peserta didik: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

15 Tuntas  65,22 % 

8 Tidak tuntas 34,78 % 

 Berdasarkan tes yang dilakukan pada pra 

siklus penelitian, dapat dilihat bahwa hasil 

belajar siswa yang diperoleh masih rendah. 

Siswa yang mampu mencapai ketuntasan 

berjumlah 15 (65,22 %) dari 23 peserta didik 

yang ada di kelas VII C. Itu artinya masih 8 anak 

yang memperoleh hasil belajar di bawah KKM 

atau dapat dikatakan tidak tuntas. Selain itu 

peserta didik yang mencapai tuntas memperoleh 

nilai yang mendekati KKM sehingga hasil 

belajar mereka peroleh belum maksimal. 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perlunya untuk melakukan 

tindakan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan 

lebih melibatkan peserta didik berperan aktif 

dalam proses pembelajaran yang diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar masing-

masing peserta didik dengan strategi crossword 

puzzle. 

 

 

 



115 
 

 
 

2. Siklus I 

 Dalam kegiatan pembelajaran di setiap 

siklus, alur atau tahapannya adalah empat 

kegiatan pembelajaran berbasis PTK yakni 

perencanaan (plan), tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Adapun gambaran singkat kegiatan 

pembelajaran di siklus I dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan (Plan) 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

2) Pengembangan materi Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti 

3) Menyiapkan media gambar, sumber, 

bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

4) Menyusun instrumen untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses 

dan hasil tindakan. 

5) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 
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b. Tindakan (Action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka. 

e) Berdo’a untuk memulai 

pembelajaran. 

f) Melakukan absensi. 

g) Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

h) Mengaitkan materi pembelajaran 

yang dibahas minggu lalu dengan 

yang akan dibahas pada pertemuan 

hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta didik 

dengan kegiatan ringan seperti 

bershalawat, dll. 

j) Menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Menayangkan gambar tentang shalat 

jum’at. 
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b) Mengamati gambar dengan seksama 

oleh peserta didik agar memancing 

gambaran materi tentang shalat 

jum’at. 

c) Guru Menayakan tentang tema dari 

gambar yang ditayangkan kepada 

seluruh peserta didik. 

d) Peserta didik dituntut untuk 

menjelaskan hasil pengamatannya 

dari gambar berdasarkan 

pemahamannya sekilas. 

e) Guru memberikan reward kepada 

peserta didik yang berani menjelaskan 

pengamatannya di depan kelas. 

f) Guru menjelaskan materi secara 

singkat tentang shalat jum’at yang 

mencakup pengertian, hukum, 

kententuan shalat jum’at dan 

ketentuan khutbah jum’at. 

g) Guru membentuk kelompok menjadi 

4 bagian. 

h) Guru membagikan lembaran teka-teki 

silang kepada setiap kelompok. 

i) Guru menyuruh peserta didik untuk 

mengisi teka-teki silang secara 

mendatar dan menurun. 
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j) Dengan memanfaatkan media yang 

ada, peserta didik dituntut mampu 

mencari jawaban teka-teki silang 

berdasarkan kelompoknya melalui 

smartphone maupun buku pegangan. 

k) Peserta didik menganalisis masukan, 

tanggapan dan koreksi dari hasil 

jawaban teka-teki silang dalam satu 

kelompok. 

l) Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan 

penemuan jawaban teka-teki silang 

dalam satu kelompok. 

m) Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk menyalin jawaban 

dikertas plano yang telah tertempel di 

papan tulis. 

n) Guru menjelaskan teka-teki silang 

dari 4 kelompok yang sudah 

menjawabnya. 

o) Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang teka-teki silang yang belum 

paham. 

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 
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b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik 

berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdo’a untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati tingkat 

minat belajar siswa dengan menggunkan 

lembar observasi terstruktur dan memberikan 

tanda centang bagi siswa yang menunjukkan 

sikap sesuai dengan aspek yang diteliti. 

 Adapun hasil dari pengamatan pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Minat belajar siswa 

  Tabel 4.9 

Hasil pengamatan minat siswa 

 

No

. 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang diamati 

 

Skor 

 

Keterangan 

A B C 

1. 

 

Ramzhani Florera Cita 

Angelyn 

√ - √ 2 Cukup 

2. Romdoni Saputra √ - - 1 Kurang 

3. Sherly Nuravril Kharzita - √ - 1 Kurang 

4. Syahiroh Fauziatu Rahma √ √ √ 3 Baik 
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5. Sella Octaviani Yuningrum √ √ √ 3 Baik 

6. Septian Adi Saputra - - √ 1 Kurang 

7. Very Avandi √ - √ 2 Cukup 

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro - - √ 1 Kurang 

9. Agenesia Paulina Putri √ √ √ 3 Baik 

10

. 

Ahmad Yusuf Effendi √ √ √ 3 Baik 

11

. 

Aldi Praditya Ramadhani √ - √ 2 Cukup 

12

. 

Ananda Gustian Ferdi 

Saputra 

√ √ √ 2 Cukup 

13

. 

Andyka Seto Mayang 

Prasojo 

√ √ √ 3 Baik 

14

. 

Azib Mustofa Choirudin - √ √ 2 Cukup 

15

. 

Cahya Afta Prastika √ √ √ 3 Baik 

16

. 

Desi Rahmawati √ √ √ 3 Baik 

17

. 

Dwi Ade Lutviansyah √ √ √ 3 Baik 

18

. 

Eric Maulana Putra √ - √ 2 Cukup 

19

. 

Ilhzhania Deska Pramitha √ √ √ 3 Baik 
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20

. 

Ines Dwi Arisma √ √ √ 3 Baik 

21

. 

Irfan Dwi Wardana √ √ √ 3 Baik 

22

. 

Irfan Tree Wardana √ √ √ 3 Baik 

23

. 

Kasanatul Kamilah √ √ √ 3 Baik 

Keterangan Penilaian:3 

Skor 0 = Sangat kurang3 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Minat peserta didik dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru 

B = Minat peserta didik dalam bekerja sama 

untuk memecahkan masalah 

C = Minat peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran 

 

Presentase tingkat minat siswa/siswi pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

Minat Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 2 8,70 % 
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Kurang 5 21,74 % 

Cukup 3 13,04 % 

Baik  13 56,52 % 

 

2) Hasil belajar siswa 

                  Tabel 4.10 

                     Hasil belajar siswa 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ramzhani Florera Cita Angelyn 75 90 Tuntas 

2. Romdoni Saputra 75 92 Tuntas  

3. Sherly Nuravril Kharzita 75 32 Tidak Tuntas 

4. Syahiroh Fauziatu Rahma 75 87 Tuntas  

5. Sella Octaviani Yuningrum 75 88 Tuntas 

6. Septian Adi Saputra 75 62 Tidak Tuntas 

7. Very Avandi 75 67 Tidak Tuntas 

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro 75 70 Tidak Tuntas 

9. Agenesia Paulina Putri 75 87 Tuntas  

10. Ahmad Yusuf Effendi 75 82 Tuntas  

11. Aldi Praditya Ramadhani 75 80 Tuntas  

12. Ananda Gustian Ferdi Saputra 75 77 Tuntas  

13. Andyka Seto Mayang Prasojo 75 88 Tuntas  

14. Azib Mustofa Choirudin 75 63 Tidak Tuntas 

15. Cahya Afta Prastika 75 80 Tuntas  

16. Desi Rahmawati 75 87 Tuntas  
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17. Dwi Ade Lutviansyah 75 70 Tidak Tuntas 

18. Eric Maulana Putra 75 25 Tidak Tuntas 

19. Ilhzhania Deska Pramitha 75 78 Tuntas  

20. Ines Dwi Arisma 75 80 Tuntas  

21. Irfan Dwi Wardana 75 85 Tuntas  

22. Irfan Tree Wardana 75 87 Tuntas  

23. Kasanatul Kamilah 75 88 Tuntas  

Jumlah 1.745  

Rata-rata 75.869  

Presentase hasil belajar siswa pada siklus I 

sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

16 Tuntas  69,57 % 

7 Tidak tuntas 30,43 % 

 

d. Refleksi (Reflection) 

 Pada proses pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, hasil pembelajaran 

dengan menerapkan strategi crossword 

puzzle sudah cukup baik dibandingkan 

dengan sebelumnya yang masih 

menggunakan metode belajar konvensional. 

Peserta didik sudah mampu menunjukkan 

minat belajar di dalam kelas, dimana masing-

masing dari peserta didik mampu terlibat 
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aktif dalam proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Namun, kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi crossword 

puzzle pada siklus I belum mendapatkan 

hasil maksimal karena strategi belajar ini 

baru diterapkan pertama kalinya sehingga 

membutuhkan penyesuaian terhadap peserta 

didik. Selain itu, belum semua siswa 

menunjukkan minat belajar sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan, dari 

jumlah 23 siswa di kelas VII C, siswa yang 

memiliki minat dengan baik mencapai 56,52 

% atau 13 siswa, dan siswa yang memiliki 

minat cukup baik mencapai 13,04 % atau 3 

siswa. Sedangkan hasil belajar siswa yang 

mencapai tuntas pada siklus I diperoleh 69,57 

% atau 16 siswa. 

 Hambatan lain yang menjadi 

penyebab kurang maksimalnya pembelajaran 

yang dilaksanakan adalah kondisi kelas yang 

kurang kondusif, seperti kurangnya sirkulasi 

udara sehingga di dalam kelas terasa panas 

dan pengap. Hal ini menyebabkan masalah 

dalam kelancaran penerapan strategi karena 

di dalam kelas terasa panas yang 

mengakibatkan sulitnya peserta didik untuk 
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fokus menerima materi yang 

disampaikannya. Jadi perlunya siklus 

berikutnya untuk memperbaiki kekurangan 

dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus sebelumnya demi 

mencapai kesempurnaan proses 

pembelajaran. 

3. Siklus II 

 Dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

pada siklus II ini, kegiatan pembelajarannya 

dilakukan di laboratorium IPA. Laboratorium 

IPA dipilih sebagai tempat dalam pelaksanaan 

pembelajaran karena luas dan kondusif. 

 Tahap dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis PTK masih tetap sama dengan siklus 

sebelumnya (siklus I), dimana proses 

pembelajarannya melalui serangkaian empat 

kegiatan yakni perencanaan (plan), pelaksanaan 

(action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Adapun gambaran singkat kegiatan 

pembelajaran di siklus II dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

1) Menyusun perbaikan proses 

pembelajaran untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran pada siklus I. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 
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3) Pengembangan materi Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 

4) Menyiapkan media berupa video, sumber, 

bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam dan 

menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

6) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka. 

e) Berdo’a untuk memulai 

pembelajaran. 

f) Melakukan absensi. 
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g) Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

h) Mengaitkan materi pembelajaran 

yang dibahas minggu lalu dengan 

yang akan dibahas pada pertemuan 

hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta didik 

dengan kegiatan ringan seperti 

memijat pundak temannya, dll. 

j) Menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Menayangkan video tentang khutbah 

jum’at. 

b) Memperhatikan video dengan 

seksama oleh peserta didik agar 

memancing gambaran materi tentang 

khutbah jum’at. 

c) Guru Menayakan tentang tema dari 

video yang ditayangkan kepada 

seluruh peserta didik. 

d) Peserta didik dituntut untuk 

menjelaskan hasil pengamatannya 

dari video berdasarkan 

pemahamannya sekilas. 
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e) Guru memberikan reward kepada 

peserta didik yang berani menjelaskan 

pengamatannya di depan kelas. 

f) Guru menjelaskan materi secara 

singkat tentang sunnah-sunnah 

jum’at, hikmah shalat jum’at, dan tata 

cara pelaksanaan shalat jum’at. 

g) Guru membentuk kelompok menjadi 

4 bagian. 

h) Guru membagikan lembaran teka-teki 

silang kepada setiap kelompok. 

i) Guru menyuruh peserta didik untuk 

mengisi teka-teki silang secara 

mendatar. 

j) Dengan memanfaatkan media yang 

ada, peserta didik dituntut mampu 

mencari jawaban teka-teki silang 

berdasarkan kelompoknya melalui 

smartphone maupun buku pegangan. 

k) Peserta didik menganalisis masukan, 

tanggapan dan koreksi dari hasil 

jawaban teka-teki silang dalam satu 

kelompok. 

l) Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan 

penemuan jawaban teka-teki silang 

dalam satu kelompok. 
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m) Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk menyalin jawaban 

dikertas plano yang telah tertempel di 

papan tulis. 

n) Guru menjelaskan teka-teki silang 

dari 4 kelompok yang sudah 

menjawabnya. 

o) Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang teka-teki silang yang belum 

paham. 

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik 

berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdo’a untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati tingkat 

minat belajar siswa dengan menggunakan 

lembar observasi terstruktur dan memberikan 

tanda centang bagi siswa yang menunjukkan 

sikap sesuai dengan aspek yang diteliti.  
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 Adapun hasil dari pengamatan pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

1) Minat belajar siswa 

                 Tabel 4.11 

                 Hasil pengamatan minat siswa 

 

No

. 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang 

diamati 

 

Skor 

 

Keterangan 

A B C 

1. Ramzhani Florera Cita 

Angelyn 

√ √ √ 3 Baik 

2. Romdoni Saputra √ - √ 2 Cukup  

3. Sherly Nuravril Kharzita √ √ - 2 Cukup  

4. Syahiroh Fauziatu Rahma √ √ √ 3 Baik 

5. Sella Octaviani Yuningrum √ √ √ 3 Baik 

6. Septian Adi Saputra √ - √ 2 Cukup  

7. Very Avandi - - √ 1 Kurang  

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro √ - √ 2 Cukup  

9. Agenesia Paulina Putri √ √ √ 3 Baik 

10

. 

Ahmad Yusuf Effendi √ √ √ 3 Baik 
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11

. 

Aldi Praditya Ramadhani - √ - 1 Kurang 

12

. 

Ananda Gustian Ferdi 

Saputra 

√ √ √ 3 Baik 

13

. 

Andyka Seto Mayang 

Prasojo 

√ √ √ 3 Baik 

14

. 

Azib Mustofa Choirudin √ - - 1 Kurang 

15

. 

Cahya Afta Prastika √ √ √ 3 Baik 

16

. 

Desi Rahmawati √ √ √ 3 Baik 

17

. 

Dwi Ade Lutviansyah √ √ √ 3 Baik 

18

. 

Eric Maulana Putra √ - √ 2 Cukup 

19

. 

Ilhzhania Deska Pramitha √ √ √ 3 Baik 

20

. 

Ines Dwi Arisma √ √ √ 3 Baik 

21

. 

Irfan Dwi Wardana √ √ √ 3 Baik 

22

. 

Irfan Tree Wardana √ √ √ 3 Baik 

23

. 

Kasanatul Kamilah √ √ √ 3 Baik 
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Keterangan Penilaian:3 

Skor 0 = Sangat kurang3 

Skor 1 = Kurang 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Minat peserta didik dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru 

B = Minat peserta didik dalam bekerja sama 

untuk memecahkan masalah 

C = Minat peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran 

 

Presentase tingkat minat siswa/siswi pada siklus 

II adalah sebagai berikut: 

Minat Jumlah Presentase 

Sangat Kurang 0 0% 

Kurang 3 13,04% 

Cukup 5 21,74% 

Baik 15 65,22% 
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2) Hasil belajar siswa 

       Tabel 4.12 

Hasil belajar siswa 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ramzhani Florera Cita Angelyn 75 95 Tuntas  

2. Romdoni Saputra 75 63 Tidak Tuntas 

3. Sherly Nuravril Kharzita 75 93 Tuntas  

4. Syahiroh Fauziatu Rahma 75 95 Tuntas  

5. Sella Octaviani Yuningrum 75 95 Tuntas  

6. Septian Adi Saputra 75 97 Tuntas  

7. Very Avandi 75 93 Tuntas 

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro 75 93 Tuntas 

9. Agenesia Paulina Putri 75 98 Tuntas 

10. Ahmad Yusuf Effendi 75 95 Tuntas 

11. Aldi Praditya Ramadhani 75 95 Tuntas 

12. Ananda Gustian Ferdi Saputra 75 98 Tuntas 

13. Andyka Seto Mayang Prasojo 75 93 Tuntas 

14. Azib Mustofa Choirudin 75 97 Tuntas 

15. Cahya Afta Prastika 75 98 Tuntas 

16. Desi Rahmawati 75 93 Tuntas 

17. Dwi Ade Lutviansyah 75 98 Tuntas 

18. Eric Maulana Putra 75 97 Tuntas 

19. Ilhzhania Deska Pramitha 75 90 Tuntas 

20. Ines Dwi Arisma 75 98 Tuntas 
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21. Irfan Dwi Wardana 75 98 Tuntas 

22. Irfan Tree Wardana 75 88 Tuntas 

23. Kasanatul Kamilah 75 93 Tuntas 

Jumlah 2.153  

Rata-rata 93.608  

 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus II 

sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

22 Tuntas  95,65 % 

1 Tidak tuntas 4,35 % 

 

d. Refleksi (Reflection) 

 Pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II ini memperoleh hasil yang baik 

dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). 

Peserta didik mulai menyesuaikan kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan strategi 

crossword puzzle, sehingga pelaksanaan 

pembelajaranpun mampu berjalan dengan 

lancar. 

 Namun, pencapaian yang diperoleh 

pada siklus II cukup maksimal sebagaimana 

yang diharapkan. Dari hasil pengamatan pada 

siklus II, dari 23 siswa di kelas VII C, siswa 

yang memiliki minat dengan baik mencapai 
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78,26 % atau 18 siswa, dan siswa yang 

memiliki minat cukup baik mencapai 21,74 

% atau 5 siswa. Sedangkan hasil belajar 

siswa yang mencapai tuntas pada sikus II 

diperoleh 95,65 % atau 22 siswa. 

 Dengan demikian, hasil pencapaian 

pada siklus II masih belum sesuai dengan 

harapan sehingga perlunya pelaksanaan 

siklus III agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan secara maksimal serta mencapai 

kesempurnaan. 

4. Siklus III 

 Dalam pembelajaran siklus III, 

pelaksanaannya masih tetap sama dengan siklus-

siklus sebelumnya yakni ada 4 kegiatan yang 

perlu dilakukan dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis PTK. 

 Adapun kegiatan pembelajaran pada siklus 

III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

1) Memperbaiki proses pembelajaran yang 

menjadi kelemahan dalam siklus 

sebelumnya (siklus II). 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

3) Pengembangan materi Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 
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4) Menyiapkan media gambar, sumber, 

bahan, alat pembelajaran serta menyusun 

strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

5) Menyusun instrumen untuk merekam dan 

menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan. 

6) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan. 

7) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

a) Mengondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

b) Mengatur tempat duduk. 

c) Melihat kebersihan kelas. 

d) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka. 

e) Berdo’a untuk memulai 

pembelajaran. 

f) Melakukan absensi. 

g) Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 
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h) Mengaitkan materi pembelajaran 

yang dibahas minggu lalu dengan 

yang akan dibahas pada pertemuan 

hari ini. 

i) Memberikan semangat peserta didik 

dengan kegiatan ringan seperti 

bershalawat, dll. 

j) Menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

2) Kegiatan inti 

a) Menayangkan gambar tentang shalat 

jama’. 

b) Mengamati gambar dengan seksama 

oleh peserta didik agar memancing 

gambaran materi tentang shalat jama’. 

c) Guru Menayakan tentang tema dari 

gambar yang ditayangkan kepada 

seluruh peserta didik. 

d) Peserta didik dituntut untuk 

menjelaskan hasil pengamatannya 

dari gambar berdasarkan 

pemahamannya sekilas. 

e) Guru memberikan reward kepada 

peserta didik yang berani menjelaskan 

pengamatannya di depan kelas. 

f) Guru menjelaskan materi secara 

singkat tentang pengertian shalat 



138 
 

 
 

jama’, macam-macam shalat jama’, 

syarat-syarat menjama’ shalat, dan 

panduan tata cara praktek shalat 

jama’ taqdim. 

g) Guru membentuk kelompok menjadi 

4 bagian. 

h) Guru membagikan lembaran teka-teki 

silang kepada setiap kelompok. 

i) Guru menyuruh peserta didik untuk 

mengisi teka-teki silang secara 

mendatar. 

j) Dengan memanfaatkan media yang 

ada, peserta didik dituntut mampu 

mencari jawaban teka-teki silang 

berdasarkan kelompoknya melalui 

smartphone maupun buku pegangan. 

k) Peserta didik menganalisis masukan, 

tanggapan dan koreksi dari hasil 

jawaban teka-teki silang dalam satu 

kelompok. 

l) Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan 

penemuan jawaban teka-teki silang 

dalam satu kelompok. 

m) Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk menyalin jawaban 

dikertas plano yang telah tertempel di 

papan tulis. 
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n) Guru menjelaskan teka-teki silang 

dari 4 kelompok yang sudah 

menjawabnya. 

o) Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang teka-teki silang yang belum 

paham. 

3) Kegiatan penutup 

a) Melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

b) Memberikan lembar evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik 

berdasarkan materi yang telah 

dibahas. 

c) Berdo’a untuk mengakhiri pelajaran. 

d) Guru melakukan salam penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan 

(Observation), peneliti mengamati tingkat 

minat belajar siswa dengan menggunkan 

lembar observasi terstruktur dan memberikan 

tanda centang bagi siswa yang menunjukkan 

sikap sesuai dengan aspek yang diteliti. 

Adapun hasil dari pengamatan pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 
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1) Minat belajar siswa 

         Tabel 4.13 

Hasil pengamatan minat siswa 

 

 

No

. 

 

 

Nama Siswa 

Variabel  

yang 

diamati 

 

Skor 

 

Keterangan 

A B C 

1. Ramzhani Florera Cita 

Angelyn 

√ √ √ 3 Baik  

2. Romdoni Saputra √ √ √ 3 Baik 

3. Sherly Nuravril Kharzita - √ √ 2 Cukup  

4. Syahiroh Fauziatu Rahma √ √ √ 3 Baik  

5. Sella Octaviani Yuningrum √ √ √ 3 Baik  

6. Septian Adi Saputra √ √ √ 3 Baik  

7. Very Avandi √ √ √ 3 Baik  

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro √ - √ 2 Cukup  

9. Agenesia Paulina Putri √ √ √ 3 Baik  

10

. 

Ahmad Yusuf Effendi √ √ √ 3 Baik  

11

. 

Aldi Praditya Ramadhani √ √ √ 3 Baik  

12

. 

Ananda Gustian Ferdi 

Saputra 

√ √ √ 3 Baik  
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13

. 

Andyka Seto Mayang 

Prasojo 

√ √ √ 3 Baik  

14

. 

Azib Mustofa Choirudin √ √ √ 3 Baik  

15

. 

Cahya Afta Prastika √ √ √ 3 Baik  

16

. 

Desi Rahmawati √ √ √ 3 Baik  

17

. 

Dwi Ade Lutviansyah √ √ √ 3 Baik  

18

. 

Eric Maulana Putra √ √ √ 3 Baik  

19

. 

Ilhzhania Deska Pramitha √ √ √ 3 Baik  

20

. 

Ines Dwi Arisma √ √ √ 3 Baik  

21

. 

Irfan Dwi Wardana √ √ √ 3 Baik  

22

. 

Irfan Tree Wardana √ √ √ 3 Baik  

23

. 

Kasanatul Kamilah √ √ √ 3 Baik  

 

Keterangan Penilaian:3 

Skor 0 = Sangat kurang3 

Skor 1 = Kurang 
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Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Keterangan aspek yang dinilai: 

A = Minat peserta didik dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru 

 

B = Minat peserta didik dalam bekerja sama 

untuk memecahkan masalah 

C = Minat peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran 

Presentase tingkat minat siswa/siswi pada siklus 

III adalah sebagai berikut: 

 

Minat Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 0 0 % 

Kurang 0 0 % 

Cukup 2 8,70 % 

Baik  21 91,30 % 

 

1) Hasil belajar siswa 

Tabel 4.14 

Hasil belajar siswa 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Ramzhani Florera Cita Angelyn 75 93 Tuntas 
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2. Romdoni Saputra 75 88 Tuntas 

3. Sherly Nuravril Kharzita 75 93 Tuntas 

4. Syahiroh Fauziatu Rahma 75 93 Tuntas 

5. Sella Octaviani Yuningrum 75 97 Tuntas 

6. Septian Adi Saputra 75 98 Tuntas 

7. Very Avandi 75 95 Tuntas 

8. Wahyu Fajar Dwi Antoro 75 98 Tuntas 

9. Agenesia Paulina Putri 75 97 Tuntas 

10. Ahmad Yusuf Effendi 75 97 Tuntas 

11. Aldi Praditya Ramadhani 75 95 Tuntas 

12. Ananda Gustian Ferdi Saputra 75 95 Tuntas 

13. Andyka Seto Mayang Prasojo 75 98 Tuntas 

14. Azib Mustofa Choirudin 75 97 Tuntas 

15. Cahya Afta Prastika 75 98 Tuntas 

16. Desi Rahmawati 75 97 Tuntas 

17. Dwi Ade Lutviansyah 75 98 Tuntas 

18. Eric Maulana Putra 75 95 Tuntas 

19. Ilhzhania Deska Pramitha 75 95 Tuntas 

20. Ines Dwi Arisma 75 97 Tuntas 

21. Irfan Dwi Wardana 75 97 Tuntas 

22. Irfan Tree Wardana 75 98 Tuntas 

23. Kasanatul Kamilah 75 97 Tuntas 

Jumlah 2.206  

Rata-rata 95.913  
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Presentase hasil belajar siswa pada siklus III 

sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

23 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 0 % 

 

d. Refleksi (reflection) 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus III 

mencapai hasil yang sangat memuaskan, 

terlebih lagi bagi peserta didik sudah mampu 

menguasai materi dan juga minat belajar 

mereka sangat baik. Peserta didikpun mampu 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga pencapaian hasil belajar siswa juga 

meningkat. Dari hasil pengamatan pada 

siklus III, sebanyak 21 siswa atau 91,30 % 

menunjukkan minat dengan baik. Hal ini 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

peserta didik yang mencapai ketuntasan 

yakni 100 % atau 23 siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus III, peneliti telah mencapai hasil 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga tidak diperlukan lagi siklus 

selanjutnya atau siklus IV. 
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C. Proses Analisis data per-siklus 

1. Siklus I 

 Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK, terdapat empat tahap yang harus 

dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua 

jenis data, yaitu hasil pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Strategi yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran adalah crossword puzzle. 

Hasil penelitian siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Minat belajar siswa 

 Minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni antusias 

peserta didik dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru, antusias peserta didik 

dalam bekerja sama untuk memecahkan 

masalah, dan antusias peserta didik dalam 

merespon aktivitas pembelajaran. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil analisa pengamatan minat belajar 

siswa/siswi siklus I 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat 

Kurang 

0 2 8,70 % 

Kurang 1 5 21,74 % 

Cukup 2 3 13,04 % 

Baik  3 13 56,52 % 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus I, sudah terjadi perubahan pada peserta 

didik yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan kegiatan pembelajaran pada pra 

siklus. Minat peserta didik cukup baik dalam 

mengikuti pembelajaran, namun kurang 

begitu maksimal. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa 56,52 % atau 13 siswa 

yang menunjukkan minat dengan baik dan 

13,04 atau 3 siswa yang menunjukkan minat 

cukup baik. Dengan begitu masih ada 30,44 

% atau 7 siswa yang belum menunjukkan 

minat mereka dalam belajar. 

b. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus I, sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. Adapun 
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data hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil analisa pencapaian belajar 

siswa/siswi siklus I 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

16 Tuntas  69,57 % 

7 Tidak tuntas 30,43 % 

 Hasil belajar yang diperloeh pada siklus I 

mencapai 69,57 %. Dengan begitu, perolehan 

hasil belajar masih belum maksimal sehingga 

perlunya pelaksanaan siklus II untuk mencapai 

pembelajaran yang optimal. 

2. Siklus II 

 Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK, terdapat empat tahap yang harus 

dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua 

jenis data, yaitu hasil pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Strategi yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran adalah crossword puzzle. 

Hasil penelitian siklus II adalah sebagai berikut: 
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a. Minat belajar siswa 

 Minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni minat peserta 

didik dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru, minat peserta didik dalam bekerja sama 

untuk memecahkan masalah, dan minat 

peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran. 

 Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil analisa pengamatan minat belajar 

siswa/siswi siklus II 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat 

Kurang 

0 0 0% 

Kurang 1 3 13,04% 

Cukup 2 5 21,74% 

Baik  3 15 65,22% 

 Pembelajaran pada siklus II ini 

memperoleh hasil yang baik dibandingkan 

siklus sebelumnya (siklus I). Peserta didik 

mulai menyesuaikan kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi crossword 
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puzzle, sehingga pelaksanaan 

pembelajaranpun berjalan dengan lancar. 

 siswa sudah mampu menunjukkan 

minat dalam belajar. Peserta didik sudah 

baik dalam mengikuti pembelajaran, namun 

kurang maksimal. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa 65,22 % atau 15 siswa 

yang menunjukkan minat dengan baik dan 

21,74 % atau 5 siswa yang menunjukkan 

minat cukup baik. Dengan begitu masih ada 

13,04 % atau 3 siswa yang belum 

menunjukkan minat mereka dalam belajar. 

b. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa diperoleh pada 

siklus II sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

 Adapun data hasil peserta didik dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil analisa pencapaian belajar 

siswa/siswi siklus II 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

22 Tuntas  95,65 % 

1 Tidak tuntas 4,35 % 

 Hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus II mencapai 95,65 % atau 22 siswa. 
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Masih ada 4,35 % atau 1 anak yang belum 

mencapai ketuntasan dalam belajar. Dengan 

begitu, perolehan hasil belajar masih cukup 

maksimal sehingga perlunya pelaksanaan 

siklus III untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni siklus II. 

3. Siklus III 

 Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK, terdapat empat tahap yang harus 

dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua 

jenis data, yaitu hasil pengamatan selama 

pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Strategi yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran adalah crossword puzzle. 

Hasil penelitian siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Minat belajar siswa 

 Minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diamati pada tiga aspek yakni minat peserta 

didik dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru, minat peserta didik dalam bekerja sama 

untuk memecahkan masalah, dan minat 

peserta didik dalam merespon aktivitas 

pembelajaran. 
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`Adapun hasil penelitian yang diperoleh 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil analisa pengamatan minat belajar 

siswa/siswi siklus III 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat 

Kurang 

0 0 0% 

Kurang 1 0 0% 

Cukup 2 2 8,70% 

Baik  3 21 91,30% 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus III, terjadi peningkatan terhadap 

minat belajar siswa peserta didik yakni 

91,30 % atau 21 siswa. Sehingga sisanya 

adalah 8,70 % atau 2 siswa yang memiliki 

minat cukup baik. 

b. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa diperoleh pada 

siklus II sudah menunjukkan peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

 Adapun data hasil peserta didik dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

Hasil analisa pencapaian belajar 

siswa/siswi siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

23 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 0 % 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus III 

mencapai hasil yang sangat memuaskan. Jika 

dilihat dari hasil penelitian yang terus 

mengalami peningkatan. Terlebih lagi bagi 

peserta didik sudah mampu menguasai materi 

dan juga minat belajar mereka sangat baik. 

Dari hasil pengamatan pada siklus III, 

sebanyak 21 siswa atau 91,30 % telah 

menunjukkan minat dengan baik. Hal ini 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

peserta didik yang mencapai ketuntasan 

yakni 100 % atau 23 siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

siklus III, peneliti telah mencapai hasil 

pembelajaran sesuai dengan harapan 

sehingga tidak diperlukan lagi siklus 

selanjutnya atau siklus IV. 
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D. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

sebelum menerapkan strategi pembelajaran 

crossword puzzle (pra siklus), ditemukan berbagai 

masalah dalam pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

diantaranya adalah kurangnya minat belajar peserta 

didik karena metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru adalah ceramah dan kurang kreatif 

sehingga siswa merasa bosan dan jenuh saat 

pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan 

pembelajaran dirasa bagi peserta didik kurang 

menarik dan menyenangkan karena guru hanya 

menggunakan metode yang menonton yang 

membuat peserta didik ngobrol dengan teman 

sebangku dan bermain sendiri. 

 Setelah dilakukan evaluasi berupa tes tulis 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik pada pra siklus diperoleh hasil belajar 

siswa yang dapat dikatakan kurang maksimal. 

Kurangnya minat belajar siswa yang berdampak 

pada hasil belajar mereka dimana terdapat banyak 

anak yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

Adapun hasil belajar pada pra siklus dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.21 

Hasil belajar siswa/siswi pra siklus 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

15 Tuntas  65,22 % 

8 Tidak tuntas 34,78 % 

 Dari hasil penelitian pada pra siklus, hanya 

65,22 % atau 15 siswa yang tuntas dalam hasil 

belajarnya. Dengan demikian diperlukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan strategi crossword 

puzzle untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, dilakukan sebanyak 3 siklus 

dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan 

mencapai hasil yang diharapkan. Adapun 

perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Minat 

Tabel 4.22 

Perbandingan minat belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Minat F % Minat F % Minat F % 

Sangat 

kurang 

2 8,70 % Sangat 

kurang 

0 0 % Sangat 

kurang 

0 0 % 

Kurang 5 21,74 % Kurang 3 13,04 % Kurang 0 0 % 
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Cukup 3 13,04 % Cukup 5 21,74 % Cukup 2 8,70 

% 

Baik 13 56,52 % Baik 15 65,22 % Baik 21 91,3

0 % 

Jumlah 23 100% Jumlah 23 100 % Jumlah 23 100 

% 

 Hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa 

minat siswa terhadap pembelajaran mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus I, 

hasil penelitian diperoleh bahwa siswa yang 

memiliki minat dengan baik baru mencapai 13 

siswa atau 56,52 % dari siswa yang berjumlah 23 

di kelas VII C. Hasil penelitian ini sangat jauh 

dari harapan karena beberapa faktor penghambat 

seperti kondisi ruang kelas yang kurang sirkulasi 

udara udara sehingga di dalam kelas terasa panas 

dan pengap. Siswa juga belum mampu 

melakukan penyesuaian terhadap strategi yang 

dilakukan serta masih banyak siswa yang masih 

terbiasa dengan kebiasaan belajar pasif. 

 Hal ini menjadi evaluasi yang dapat 

diperoleh pada siklus berikutnya. Kemudian di 

siklus II, hasil penelitian mengalami peningkatan 

secara drastis dimana siswa yang memiliki minat 

dengan baik telah mencapai 15 siswa atau 65,22 

%. Kemudian di siklus III hasil penelitian 

diperoleh bahwa minat siswa mencapai 21 siswa 

atau 91,30 %. Dengan demikian, dapat dilakukan 
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bahwa minat belajar siswa di setiap siklus 

mengalami peningkatan dengan baik. 

2. Hasil belajar 

Tabel 4.23 

Perbandingan hasil belajar siswa/siswi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Hasil 

belajar 

F % Hasil 

belajar 

F % Hasil 

belajar 

F % 

Tidak 

Tuntas 

7 30,43 % Tidak 

Tuntas 

1 4,35 % Tidak 

Tuntas 

0 0 % 

Tuntas 16 69,57 % Tuntas 22 95,65 % Tuntas 23 100 % 

 Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa 

dengan menggunkan strategi crossword puzzle 

secara maksimal dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan minat belajar masing-masing 

peserta didik. Dengan demikian, hasil belajar 

peserta didikpun terus mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa pada siklus I sebanyak 16 siswa atau 

69,57 % yang mencapai tuntas, kemudian di 

siklus II siswa yang tuntas dalam belajar 

berjumlah 22 siswa atau 95,65 %, dan siklus III 

hasil belajar siswa mencapai 100 % atau 23 

siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar di 3 siklus sangat baik. 
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 Data perbandingan ketiga siklus dapat 

dicermati pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Perbandingan hasil penelitian siswa/siswi 

 

 

Minat 

Siklus I 13 56,52 % 

Siklus II 15 65,22 % 

Siklus III 21 91,30 % 

 

 

Hasil Belajar 

Siklus I 16 69,57 % 

Siklus II 22 95,65 % 

Siklus III 23 100 % 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa masing-masing aspek yang diteliti baik 

minat dan hasil belajar terus mengalami 

peningkatan di setiap siklus. Hal ini karena 

ketika peserta didik minat dalam belajar maka 

hasil belajarpun juga baik dan meningkat. 
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Jika disajikan dalam diagaram akan nampak 

seperti dalam gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

  

              

 

 

 

  

      Gambar 4.1 Diagram profil hasil penelitian 

Dapat diamati pada diagram hasil 

penelitian di atas, bahwa hasil penelitian 

siklus I rata-rata belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan dan masih jauh dari 

harapan. Kemudian di siklus II, sudah terlihat 

peningkatan yang baik dibandingkan 

sebelumnya. Penliti terus melakukan 

perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada 

proses pembelajaran di siklus sebelumnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

penelitian di setiap siklus, dan di siklus III, 

hasil penelitian minat dan hasil belajar 

diperoleh sangat baik dan memuaskan. 

Dengan demikian, tidak perlu melanjutkan 

siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, 

penggunaan, dan penerapan strategi crossword 

puzzle dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 

VII C SMPN 1 Kecamatan Siman Ponorogo pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dan peningkatan hasil belajar siswa. Dari 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga 

siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta 

analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menerapkan strategi crossword puzzle 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di kelas VII C SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo, mampu 

meningkatkan minat belajar siswa secara 

bertahap. Pada siklus I, siswa yang menunjukkan 

minat belajar dengan baik sebanyak 13 dari 23 

siswa dengan persentase 56,52 % . pada siklus II, 

minat belajar siswa meningkat yakni sebanyak 

15 siswa dengan persentase 65,22 %. Sedangkan 

di siklus III, minat belajar siswa mengalami 
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peningkatan secara drastis yakni 21 siswa dengan 

persentase 91,30 %. 

2. Dengan menerapkan strategi crossword puzzle 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti di kelas VII C SMPN 1 

Kecamatan Siman Ponorogo, mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I, 

hasil belajar siswa yang memperoleh ketuntasan 

sebanyak 16 siswa atau 69,57 %. Pada siklus II, 

perolehan belajar siswa meningkat menjadi 22 

siswa dengan persentase 95,65 %. Dan pada 

siklus III, perolehan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yang sangat memuaskan 

yakni sebanayak 23 siswa dengan persentase 100 

%. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

 Strategi crossword puzzle dapat dijadikan 

alternatif untuk memperbaiki dan mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di 
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kelas. Dengan strategi crossword puzzle suasana 

pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan serta dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru 

 penelitian ini menjadi bahan pertimbangan 

bagi guru agar dapat menerapkan strategi 

crossword puzzle dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan strategi ini dapat menambah kreatifitas 

guru dalam mengajar serta mampu 

menghidupkan suasana kelas. Hal ini terlihat, 

siswa menjadi aktif dan dapat bekerjasama dalam 

proses belajar. 

3. Bagi Siswa 

 Strategi ini sangat bermanfaat bagi siswa. 

Karena dengan strategi crossword puzzle suasana 

pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan. Siswa merasa tidak bosan, tidak 

jenuh, dapat melatih kemampuan berfikir siswa 

dengan cepat dan dapat meningkatkan minat 

belajar serta hasil belajar siswa. 
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