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ABSTRAK

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN CROSSWORD PUZZLE
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERFIKIR KREATIF

SISWA DI SMA NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG

Oleh

ERMAITA

Penelitian ini di latar belakangi rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa di
Kelas XI IPS SMA Negeri 10 Bandar Lampung.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran crossword puzzle untuk
meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada mata pelajaran geografi di SMA
Negeri 10 Bandar Lampung. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini
dilakukan dengan tahapan perencanaan, tindakan, pelaksanaan, observasi, dan
refleksi untuk pengambilan keputusan guna pengembangan lebih lanjut.  Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa indikator keberhasilan penggunaan media
pembelajaran crossword puzzle pada siklus I belum berhasil dengan memperoleh
bahwa kinerja guru sebesar 64 poin dan keterampilan berpikir kreatif sebesar
60,71%. Pada siklus II menunjukan keberhasilan dengan hasil penelitian kinerja
guru sebesar 84 poin atau naik 20 poin dari siklus I dan keterampilan
keterampilan berpikir kreatif siswa memperoleh hasil 82,14% atau naik 21,43%
dari siklus I. Pada siklus III telah menunjukan keberhasilan dengan hasil
penelitian kinerja guru sebesar 94 poin atau naik 10 poin dari siklus II dan
keterampilan keterampilan berpikir kreatif siswa memperoleh hasil 88,4% atau
naik 6,26% dari siklus II. Dengan demikian penelitian dengan penggunaan media
pembelajaran crossword puzzle dinyatakan berhasil dan penelitian dicukupkan
sampai pada siklus III.

Kata kunci: keterampilan berpikir kreatif, media pembelajaran crossword puzzle



ABSTRACT

THE USE OF CROSSWORD PUZZLE AS A MEDIA TO INCREASE
STUDENTS’ CRITICAL THINKING AT SMA NEGERI 10 BANDAR

LAMPUNG

By

ERMAITA

This research was conducted as an answer of the low students’ critical thinking
skill in Social Class Grade XI at SMA Negeri 10 Bandar Lampung. This research
aimed to describe the use of crossword puzzle media to increase students’ critical
thinking skill in Geographic. The procedures used are planning, action, observing,
and reflecting. They were used to revise the work. The result showed that at the
first stage, the success rate did not met the the intended criteria. It was proved by
64 points for the teacher’s performance, and the students’ critical thinking rate
was at 60,71%. At the second stage, the result showed success with the teacher’s
performance at 84 points (increased to 20 points) and students’ critical thinking
rate was 82,14% (increased by 21,43%). Then at the third stage, the result showed
a great success. Teacher’s performance raised to 94 points or increased by 10
points from the second stage. Then, the students’ critical thinking rate raised to
88,4% or increased by 6,26% from the second stage. In other words, this research
on the use of crossword puzzle as a media to increase students’ critical thinking
was stopped at the third stage since it has shown a success.

Key words: critical thinking, crossword puzzle, learning media
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan bangsa ditandai dengan adanya pendidikan. Melalui pendidikan, maka

akan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, karena visi pendidikan

nasional adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 bahwa “Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” Untuk mewujudkan

visi tersebut, diperlukan suatu lembaga pendidikan yaitu sekolah.

Sekolah memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka

mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, kegiatan pembelajaran

yang dilakukan tidak lepas dari peranan seorang guru. Guru memiliki peranan yang

sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efesien.Sebagai

tenaga pendidik, seorang guru harus mempunyai tujuan dalam kegiatan pembelajaran

di sekolah, yaitu menciptakan situasi belajar yang kondusif, menarik, dan memotivasi

siswa agar siswa senantiasa terus belajar sampai akhir hayat. Karena keberhasilan

suatu proses pembelajaran di sekolah dapat dipengaruhi oleh suasana kelas yang
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kondusif, juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan kelas yang baik. Djamarah dan

Zain (2006: 2) mengungkapkan sebagai berikut.

Pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan, disebabkan
pada kondisi tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki datang tiba-tiba,
hal ini bisa saja datang spontanitas atau disengaja. Dengan demikian, suasana
kelas biasanya terganggu yang ditandai dengan pecahnya konsentrasi anak
didik dan guru akan sangat susah mengendalikan kelas untuk seperti semula.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa,

keberhasilan dalam kegiatan mengajar itu sangat penting agar seorang guru dapat

merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar

harus nampak dalam tujuan pembelajaran, sebab tujuan tersebut akan dicapai dalam

kegiatan pembelajaran di kelas.

Mata pelajaran geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan

kepada siswa di sekolah dan juga merupakan salah satu cabang dari ilmu

pengetahuan sosial atau ilmu-ilmu sosial. Kegiatan yang berupaya untuk

menyampaikan materi pada mata pelajaran geografi disebut dengan pembelajaran

geografi. Menurut Sumaatmadja (2001: 12) “Pembelajaran geografi adalah

pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan

keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi

kewilayahannya. Pembelajaran geografi tersebut diberikan di tingkat sekolah

dasar dan sekolah menengah. Salah satu tujuan mata pelajaran geografi, yaitu agar

siswa memiliki kemampuan dalam memahami pola spasial, lingkungan dan

kewilayahan serta proses yang berkaitan dengan gejala geosfer dalam konteks

nasional dan global, serta mampu menguasai keterampilan dasar dalam

memperoleh data dan informasi, menerapkan pengetahuan geografi dalam



3

kehidupan sehar-hari dan mengkomunikasikannya untuk kepentingan bangsa

Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam pembelajaran geografi diharapkan dapat

meningkatkan rasa ingin tahu siswa mengenai kehidupan masyarakat yang ada di

suatu lingkungan tertentu ataupun dalam lingkup regional. Hal ini sejalan dengan

pendapat Sumaatmadja (2001: 20-21) bahwa :

“Pembelajaran geografi dapat meningkatkan rasa ingin tahu, daya untuk
melakukan observasi alam lingkungan, melatih ingatan dan citra terhadap
kehidupan dengan lingkungannya, dan dapat melatih kemampuan
memecahkan masalah kehidupan yang terjadi sehari-hari atau secara
gamblang geografi memiliki nilai edukatif yang tinggi. Sehingga melalui
pembelajaran geografi dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa,
yang tercermin dari nilai hasil belajar yang diperoleh siswa setelah
menerima materi yang disampaikan oleh guru.”

Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama ini,

tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak selalu mencapai indikator yang

ditetapkan. Salah satunya adalah pada pencapaian nilai hasil belajar siswa mata

pelajaran geografi yang diperoleh melalui ulangan harian, di mana dari 36 siswa

kelas XI IPS3, hanya 41,67% yang mencapai nilai di atas Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM), sementara 58,33% belum mencapai KKM. KKM yang

ditetapkan oleh sekolah pada mata pelajaran geografi yaitu sebesar 75. Hal ini

didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2006: 107)

“Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 75% saja dikuasai oleh

siswa maka tingkat keberhasilan proses belajar dikatakan baik/minimal.” Artinya,

jika bahan pelajaran yang dikuasi siswa belum mencapai 76% indikator

keberhasilan yang ditetapkan guru, maka perlu suatu upaya untuk memberbaiki

proses pembelajaran agar sesuai dengan yang diharapkan.
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Menurut Filsaime (2008: 78), mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah suatu

proses berpikir dimana seseorang mencoba menemukanhubungan-hubungan baru

untuk memperoleh jawaban baru terhadap masalah. Dalam berpikir kreatif,

seseorang dituntut untuk dapat memperoleh lebih dari satu jawaban terhadap suatu

persoalan dan untuk itu maka diperlukan imajinasi. Permasalahan tersebut muncul

dalam pembelajaran geografi yaitu kurangnya kreativitas yang dimiliki siswa. Hal

tersebut dapat dilihat dari kegiatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran

geografi di kelas XI IPS, khususnya di XI IPS3, dimana siswa masih kurang

melakukan hal-hal antara lain: (1) kurang bisa mencetuskan gagasan dalam

menyelesaikan masalah; (2) kurang untuk memberikan cara atau saran untuk

melakukan berbagai hal; (3) kurang bekerja lebih cepat dan melakukan lebih

banyak daripada yang lain.

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran geografi yaitu kurangnya

kreativitas yang dimiliki siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan siswa

selama mengikuti proses pembelajaran geografi di kelas XI IPS, khususnya di XI

IPS3 pada Tabel 1.1 berikut.

\
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Tabel 1.1 Hasil Observasi Keterampilan Berpikir Kreatif Di Kelas XI IPS3 SMA
Negeri 10 Bandar Lampung

Aspek Indikator

Kriteria

Jmlh %
Tampak Kebiasaan

Fluency/
kelancaran

Menjawab dengan
sejumlah jawaban jika ada
pertanyaan

6 5 11 30,56

Lancar mengungkapkan
gagasan-gagasannya

5 1 6 16,67

Dapat dengan cepat
melihat kesalahan dan
kelemahan dari suatu
objek atau situasi.

4 2 6 16,67

Flexibility

Memberikan bermacam-
macam penafsiran
terhadap suatu gambar,
cerita, atau masalah

5 2 7 19,44

Jika diberi suatu masalah
biasanya memikirkan
bermacam cara yang
berbeda untuk
menyelesaikannya

6 1 7 19,44

Menggolongkan hal-hal
menurut pembagian
(kategori) yang berbeda

6 1 7 19,44

Originality/
keaslian

Setelah membaca atau
mendengar gagasan-
gagasan, bekerja untuk
menyelesaikan yang baru

2 0 2 5,56

Elaboration
/ keluasan

Mencari arti yang lebih
mendalam terhadap
jawaban atau pemecahan
masalah dengan
melakukan langkah
terperinci

3 1 4 11,11

Mengembangkan atau
memperkaya gagasan
orang lain

4 1 5 13,89

Mencoba/menguji detail-
detail untuk melihat arah
yang  akan ditempuh.

2 0 2 5,56
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Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dimana dari 36 siswa, hanya 5 (lima) siswa yang

biasa dapat menjawab dengan sejumlah jawaban jika dan pertanyaan, hanya 1

(satu) siswa yang biasa lancar mengungkapkan gagasannya, kemudian hanya 2

(dua) siswa yang biasa dapat dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan dari

suatu objek atau situasi, sementara yang lainnya 2 (dua) siswa yang biasa

memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita, atau

masalah, 1 (satu) siswa yang biasa jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan

bermacam cara yang berbeda untuk menyelesaikannya, 1 (satu) siswa yang biasa

menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) yang berbeda, 0 (nol)

siswa yang biasa setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan, bekerja

untuk menyelesaikan yang baru, 1 (satu) yang biasa mencari arti yang lebih

mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah

terperinci, 1 (satu) siswa yang biasa mengembangkan atau memperkaya gagasan

orang lain, dan 0 (nol) siswa yang biasa mencoba/menguji detail-detail untuk

melihat arah yang  akan ditempuh

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap rendahnya keterampilan berpikir

kreatif siswa adalah media pembelajaran. Media sebagai alat bantu pembelajaran

yang digunakan guru untuk mengefektifkan pembelajaran, karena dapat berfungsi

menarik perhatian siswa dan memperjelas materi yang disampaikan guru. Dalam

proses mengajar seringkali guru mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi

yang disampaikan, oleh karena itu media pengajaran yang digunakan dalam

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memperhatikan

kriteria dalam pemilihan media tersebut.



7

Kehadiran media dapat membantu siswa dalam menyerap materi yang diajarkan,

penggunaan media yang sesuai dengan tujuan pengajaran dapat memberikan

kemudahan bagi siswa dalam menyerap setiap materi pelajaran yang diberikan,

sehingga dampaknya tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan keterampilan

berpikir kreatif siswa.

Hal tersebut mendukung hasil observasi penggunaan media pembelajaran yang

digunakan oleh guru di kelas XI IPS SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada

Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Media Pembelajaran yang Digunakan di Kelas XI SMA Negeri 10
Bandar Lampung

No Media Pembelajaran
yang Digunakan

Jumlah Guru yang
Menggunakan

Jumlah Guru yang
ada Di SMA Negeri
10 Bandar Lampung

1 Media Audio Visual 1 Orang 49 Orang
2 Media Power Point 2 Orang 49 Orang
3 Media Gambar 2 Orang 49 Orang
4 Macromedia Flash 1 Orang 49 Orang

Permasalahan tersebut dimungkinkan ada kaitannya dengan penggunaan media

pembelajaran yang kurang tepat dengan materi yang disampaikan, sehingga

penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan siswa

kesulitan dalam memahami isi materi pelajaran dan menyebabkan belum

tercapainya indikator keberhasilan yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan

oleh Trianto (2009: 1) “Kesulitan belajar yang ditimbulkan bukan semata-mata

sulitnya materi pelajaran tersebut, tetapi juga disebabkan oleh media pembelajaran

dan penyampaian guru dalam mengelola pembelajaran yang kurang efektif dan

menarik.”
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Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik, maka seorang guru

harus mampu menggunakan berbagai teknik pembelajaran atau media

pembelajaran yang efektif dan inovatif, agar tujuan pembelajaran yang diharapkan

dapat tercapai dengan baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan guru

geografi (sebanyak tiga guru) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, diperoleh

keterangan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tidak

semua menggunakan media pembelajaran yang bervariasi.

Pemilihan suatu media pembelajaran harus memiliki pertimbangan. Misalnya,

materi pelajaran, sarana atau fasilitas yang tersedia, tingkat berpikir kreatif siswa,

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut

Guilford (1967: 59) bahwa kreativitas manusia pada dasarnya berkaitan dengan

proses berpikir konvergen dan divergen. Konvergen adalah cara berfikir untuk

memberikan satu-satunya jawaban yang benar. Sedangkan berpikir divergen

adalah proses berfikir yang memberikan serangkaian alternatif jawaban yang

beraneka ragam.

Penggunaan media pembelajaran Crossword Puzzle ini diharapkan dapat

meningkatkan keterampilan berfikir kreatif siswa. Menurut Roestiyah (2001: 1)

“Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat

belajar secara efektif dan efesien, tepat pada tujuan yang diharapkan.” Salah satu

media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media pembelajaran crossword

puzzle. Menurut Johnson (2004:113) “Crossword puzzle adalah suatu permainan

teka-teki (puzzle) silang atau sejenisnya yang berguna untuk mempelajari pola
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pikir, pemikiran logis, sistem pendekatan serta pemecahan masalah secara

umum.” Dengan menggunakan media pembelajaran crossword puzzle dapat

memudahkan siswa untuk meninjau ulang (review) materi-materi pelajaran atau

memudahkan siswa dalam mengingat-ingat kembali materi apa yang telah

disampaikan oleh guru. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Cahyo

(2011: 39) bahwa “Media pembelajaran crossword puzzle merupakan permainan

mengasah otak melalui pencarian dan pengingatan kata yang pas untuk jawaban

pada kotak yang tersedia.”

Berdasarkan kutipan tersebut, maka media pembelajaran crossword puzzle cocok

untuk meningkatkan daya ingat siswa (pengetahuan) dan mengembangkan

kemampuan berpikir siswa. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu hasil yang

diperoleh melalui proses belajar yang terkait dengan pengetahuan intelektual yang

berorientasi pada kemampuan berpikir yaitu kemampuan untuk mengingat,

memahami, menerapkan dan sampai pada kemampuan dalam memecahkan

masalah terkait dengan hasil belajar kognitif mata pelajaran geografi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hendak dikaji  penelitian dengan judul

“Penggunaan Media Pembelajaran Crossword Puzzle Untuk Meningkatkan

Keterampilan Berpikir Kreatif Pada Mata PelajaranGeografi di SMA Negeri 10

Bandar Lampung.” Alasan pemilihan judul ini yaitu diharapkan dengan

menerapkan media pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan hasil

belajar dan keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran geografi,

sehingga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut.

1. Hasil belajar siswa tentang mata pelajaran geografi belum mencapai indikator

keberhasilan yang telah ditetapkan.

2. Siswa belum menunjukkan adanya kreativitas yang baik.

3. Penggunaan strategi pembelajaran pembelajaran yang diterapkan oleh guru

sudah bervariasi tetapi belum diterapkan secara maksimal.

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

5. Media pembelajaran crossword puzzle belum pernah diterapkan di SMA

Negeri 10 Bandar Lampung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalahnya yaitu

terletak pada media pembelajaran crossword puzzle yang belum pernah diterapkan

di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, sehingga dapat difokuskan pada

pelaksanaan media pembelajaran crossword puzzle untuk meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 10

Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran crossword puzzle untuk

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran

geografi di SMA Negeri 10 Bandar Lampung?
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2. Apakah penggunaan media pembelajaran crossword puzzle efektif dalam

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran

geografi di SMAN 10 Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran crossword puzzle untuk

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada mata pelajaran geografi di

SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

2. Mengetahui efektifitas penggunaan media pembelajaran crossword puzzle

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada mata pelajaran

geografi di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian yang diharapkan dapat

bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yang tidak hanya bermanfaat

bagi SMA Negeri 10 Bandar Lampung saja, melainkan bermanfaat bagi berbagai

pihak. Manfaat penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Sebagai sumbangan pemikiran pada mata pelajaran geografi tentang

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran

crossword puzzle.

b. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mengembangkan media

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran geografi
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c. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji dan

mengembangkan media pembelajaran crossword puzzle dalam meningkatkan

pengetahuan siswa ataupun meningkatkan hasil belajar yang diharapkan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi guru,penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan untuk referensi bagi guru-guru lain dalam pelaksanaan

pembelajaran yang lebih baik.

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi.

c. Bagi sekolah,  hasil penelitian diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran

dikelas dalam usaha meningkatkan kualitas sekolah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dikaji mencakup subjek dan objek penelitian,

waktu dan lokasi penelitian, dan bidang ilmu yang sesuai dengan penelitian ini.

Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru geografi, siswa,

dan kolaborator yang terdiri atas dua orang. Objek pada penelitian ini yaitu

pengetahuan kognitif.

2. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2015-2016, dan lokasi

penelitian di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
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3. Bidang ilmu penelitian. Bidang ilmu yang terkait dalam penelitian ini yaitu

bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial .Menurut Woolever, sebagai

berikut :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) tradisi, tidak saling
menguntungkan secara ekslusif, melainkan saling melengkapi. Menurut
National  Council for Social Studies (NCSS, 1988 : 11) mengemukakan
bahwa karakteristik IPS adalah (1) involves a search for pattern in our
liver; (2) involves both the content and processes of learning; (3) requires
information processing; (4) social studies as sciences; (5) involves the
development and analysis of one’s own value and application requires
problem solving and decision making of these values in social
action.(Pargito (2010 : 33-34)

Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial

sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. IPS pada hakekatnya merupakan

sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sejarah, geografi, ilmu politik,

ekonomi, sosiologi, antropologi, humanities, hukum dan nilai-nilai yang ada di

masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah. Adanya Pendidikan IPS

diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman dan penghargaan dari cara

bagaimana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, akan

mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki sebuah struktur pengetahuan

ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan manusia dalam masyarakat. Pendidikan

ilmu pengetahuan bukan hanya bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan

pada siswa, tetapi juga harus mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang

terkandung dalam ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa

kearah yang lebih baik.

Dimana dalam penelitian ini  terkait dengan ilmu geografi. Di mana geografi

merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, dan termasuk sepuluh
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tema dalam pembelajaran IPS. Kesepuluh tema pembelajaran IPS menurut

NCSS (1994: 15) dikemukakan sebagai berikut.

Budaya (culture); (2) waktu, kontiunitas, dan perubahan (time, continuity,
and change); (3) orang, tempat, dan lingkungan (people, places and
environment); (4) individu, pengembangan, dan identitas (individual,
development, and identity); (5) individu, kelompok, dan lembaga
(individual, groups, and institution); (6) kekuasaan, wewenang, dan
pemerintahan (power, outhority and governance); (7) produksi, distribusi,
dan konsumsi (production, distribution and consumtion); (8) sain,
teknologi, dan masyarakat (science, technology and society); (9) koneksi
global (global connections); dan (10) cita-cita dan praktek warga negara
(civic ideals andpractices).

Berdasarkan kesepuluh tema pembelajaran IPS tersebut, kajian geografi

sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yaitu pada poin ketiga tentang orang

yang merupakan kajian geografi budaya, serta tempat dan lingkungan yang

merupakan kajian dari geografi fisik. Pernyataan tersebut didukung dari teori

Sapriya (2009: 25) yang menyatakan bahwa “Geografi dibagi ke dalam dua

spesialisasi pokok: geografi fisik dan geografi budaya (manusia). Geografi fisik

di sini meliputi: iklim, tanah, air, udara, flora dan fauna, sedangkan geografi

budaya yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan fisiknya.” Mengacu

pada kutipan tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa geografi

merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang menkaji

tentang geografi fisik dalam hal ini yaitu tempat dan lingkungan serta mengkaji

tentang geografi budaya dalam hal ini yaitu manusia/orang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Media Pembelajaran Crossword Puzzle

1. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam

membelajarkan siswa untuk belajar, di mana kegiatan pembelajaran itu akan

melibatkan siswa dalam mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efesien.

Sutikno (2009: 32) mendefinisikan “Pembelajaran yaitu segala upaya yang

dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara

implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.”

Artinya, di dalam kegiatan pembelajaran, ada kegiatan memilih, menerapkan,

ataupun mengembangkan suatu metode pembelajaran agar tujuan belajar yang

diharapkan sesuai dengan yang diinginkan.

Sementara itu Sagala (2009: 61) memberikan definisi “Pembelajaran merupakan

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid.” Selanjutnya

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
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belajar.” Lebih lanjut Sanjaya (2006: 79) menyatakan terdapat beberapa

karakteristik penting dari istilah pembelajaran yaitu (1) pembelajaran berarti

membelajarkan siswa, (2) proses pembelajaran berlangsung dimana saja, dan (3)

pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan.

Melihat uraian di atas, maka yang dimaksud dengan pembelajaran merupakan

suatu proses kombinasi yang dilakukan oleh guru dan murid yang saling

berinteraksi dan didukung dengan komponen pembelajaran yang lain sebagai

pelengkap dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pada pembelajaran inilah

terjadi proses interaksi antara sumber belajar, guru, murid, dan komponen

pembelajaran yang lain yang mendukung proses pembelajaran tersebut, sehingga

apa yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Seseorang dikatakan sudah belajar jika telah mampu menunjukkan suatu

perubahan, yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik, dari yang tidak tahu

menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti

menjadi mengerti, dan apabila seseorang tidak bisa menunjukkan suatu perubahan

dalam dirinya, maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan sudah belajar. Hal

ini sejalan dengan pendapat Slameto (1992: 17) bahwa “Belajar merupakan proses

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.”
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Teori belajar yang yang melandasi pembelajaran ini yaitu:

a.  Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini pertama kali dikembangkan

oleh Piaget. Menurut Piaget, ada empat tahapan perkembangan kognitif

seorang anak, sebagai berikut.

(1) Tahap sensorimotor yang terjadi sejak anak lahir sampai berumur 2
tahun; (2) tahap praoperasi pada umur 2-7 tahun; (3) tahap operasi
kongkret pada umur 7-11 tahun; dan (4) tahap operasi formal setelah
setelah umur 11 tahun ke atas. Tahap-tahap tersebut berurutan karena
setiap tahap memerlukan tahap yang sebelumnya. Awal dan
perkembangan tahap-tahap tersebut dapat berbeda untuk setiap pribadi
(Adisusilo, 2012: 9).

Ciri-ciri pokok perkembangan yang dimiliki setiap pribadi pada tahap-tahap

perkembangan kognitif seorang anak dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Tahap perkembangan kognitif Piaget

Tahap Usia Ciri-ciri pokok perkembangan
Sensorimotor 0-2 tahun 1. Berdasarkan tindakan

2. > Langkah demi langkah
Praoperasional 2-7 tahun 1. Penggunaan simbol/bahasa tanda

2. Konsep intuitif
Operasi konkret 7-11 tahun 1. Pakai aturan jelas/logis

2. Reversibel dan kekekalan
Operasi formal 11 tahun ke atas 1. Hipotesis

2. Abstrak
3. Deduktif dan induktif
4. Logis dan probabilitas

Sumber: Adisusilo (2012: 12)

Sesuai tahap perkembangan kognitif di atas, maka pada tingkat SMA masuk pada

tahap operasional formal, karena siswa pada usia 15 tahun ke atas atau sudah

dikatakan dewasa dan mempunyai pola pikir yang kritis, mampu berpikir abstrak,

dan mampu menganalisis hingga evaluasi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini,

maka teori perkembangan kognitif Piaget ini sangat cocok, karena dalam
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penelitian ini yang dikaji adalah pengetahuan (hasil belajar kognitif) siswa dalam

proses pembelajaran geografi.

b. Teori belajar konstruktivisme (constructivist theories of learning) menyatakan

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  Bagi siswa agar benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya.

Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan

kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya.

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri,

dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar.  Guru dapat memberi siswa anak tangga yang

membawa siswa kepemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri

yang harus memanjat anak tangga tersebut.

Teori Belajar Konstruktivisme menurut Driver dan Bell (2009: 80)

mengajukan karakteristik sebagai berikut.

a. Siswa tidak dipandang  sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki
tujuan.

b. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa.
c. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan

dikonstruksikan secara personal.
d. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan

pengaturan situasi kelas.
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e. Kurikulum bukanlah sekedar siswa melainkan seperangkat pembelajaran,
materi dan sumber.

Uraian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui mengenai teori-teori

pembelajaran yang sesuai dalam mata pelajaran konstruktivisme yaitu dengan

pembelajaran simulasi adalah teori konstruktivisme menurut Gagne dimana teori

ini merumuskan bahwa  belajar melalui suatu proses dimana siswa terlibat dalam

aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki

sebelumnya dan kemampuan belajar pada tingkat tertentu ditentukan oleh

kemampuan belajar ditingkat sebelumnya.  Dengan kata lain menggunakan teori

konstruktivisme dalam memberikan materi pembelajaran geografi sangat tepat

dimana memberikan materi tersebut tidak menggunakan satu metode saja tetapi

siswa dibuat aktif dalam kelompok dan bekerjasama sehingga siswa tidak jenuh

dan bosan akhirnya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Menurut (Edgar Dale, 2008: 199), melukiskannya dalam sebuah kerucut yang

kemudian dinamakan kerucut pengalaman (cone of experience,) seperti pada

gambar berikut.

kita cendrung mengingat                                                                                          kita cendrung mengingat

10 % dari apa yang kita baca penerimaan variabel (berkaitan dengan kata)

20 % dari apa yang kita dengar penerimaan visual (berkaitan dengan pengliatan)

30 % dari apa yang kita liat

50 % dari apa yang kita dengar dan liat penerimaan dan pengliatan

70% dari apa yang kita katakan melakukan

Gambar 2.1 Kerucut Pengamatan dari Edgar Dale/Sumber Sanjaya, (2008: 200)
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Berdasarkan gambar kerucut pengamatan dari Edgar Dale di atas, dapat dijelaskan

bahwa dalam proses belajar siswa mempunyai kecenderungan mengenai hal

mengingat yaitu: ketika dalam proses belajar siswa hanya membaca saja, maka

siswa akan mampu mengingat 10% dari hal yang mereka baca. Kemudian ketika

dalam proses belajar siswa hanya mendengar saja, maka  siswa hanya mampu

mengingat 20% dari yang mereka dengar. Selanjutnya ketika siswa hanya melihat,

contohnya: melihat gambar, menonton film, menonton pameran dan menonton

sebuah demonstrasi, maka kemampuan siswa untuk mengingat hanya 30% dari

apa yang mereka lihat. Hal tersebut dalam kategori siswa yang termasuk pasif.

Kemudian ketika siswa dalam proses belajar hanya mendengar dan melihat,

contohnya: berpartisipasi/ ikut serta dalam diskusi dan memberi sepatah kata.

Maka, kemampuan siswa untuk mengingat sebesar 50% dari yang mereka dengar

dan mereka lihat. Kemudian siswa yang dalam proses belajarnya, melakukan atau

merasakan sendiri, seperti presentasi yang berkaitan dengan penampilan yang

dramatis, simulasi dan melakukan hal yang nyata. Maka, siswa akan mampu

mengingat sebesar 70% dari apa yang mereka katakan atau lakukan. Berdasarkan

uraian di atas, semakin aktif siswa maka semakin banyak hal yang mereka ingat

dan itu akan meningkatkan hasil belajar dan berpikir kreatif siswa.

2. Strategi Pembelajaran

Strategi adalah suatu rencana tentang penggunaan potensi guna meningkatkan

kegiatan pembelajaran. Menurut Djamarah dan Zain (2006: 5) “Strategi

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam

usaha menapai sasaran yang telah ditentukan.” Seels dan Richey (1994: 31)
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mendefinisikan lebih lanjut bahwa “Strategi pembelajaran adalah spesifikasi

untuk seleksi dan mengatur kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan dalam satuan

pelajaran.” Sementara itu Dick dan Carey dalam Riyanto (2009: 132)

mendefinisikan bahwa “Strategi pembelajaran adalah semua komponen

materi/paket pengajaran dan prosedur untuk membantu siswa dalam mencapai

tujuan pengajaran.”

Mengacu pada kutipan-kutipan tersebut, maka yang dimaksud dengan strategi

pembelajaran yaitu suatu acuan atau siasat dan atau rencana untuk

mengoptimalkan intraksi antara siswa dengan komponen pembelajaran/materi

pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran dalam rangka encapaian tujuan

pengajaran dan tujuan pendidikan.

Secara umum dalam strategi pembelajaran diperluakan suatu langkah

pembelajaran yang sistematis sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sistematis, Riyanto

(2009: 132-135) mengemukakan bahwa ada tiga tahap yang harus diperhatikan

dan diterapkan dalam strategi pembelajaran yaitu tahap pemula (pra-insruksional),

tahap pengajaran (instruksional), dan tahap penilaian dan tindak lanjut (evaluasi).

Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

a. Tahap pemula (pra-insruksional). Kegiatan yang dapat dilakukan guru
dalam tahapan ini, antara lain: (1) memeriksa kehadiran siswa; (2)
pretest (menanyakan materi sebelumnya); dan (3) apersepsi (mengulas
kembali secara singkat materi sebelumnya.

b. Tahap pengajaran (instruksional). Kegiatan yang dapat dilakukan guru
dalam tahapan ini, antara lain: (1) menjelaskan tujuan pengajaran siswa;
(2) menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas; (3) membahas
pokok-pokok materi yang telah ditulis; (4) menggunakan alat peraga;
dan (5) menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
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c. Tahap penilaian dan tindak lanjut (evaluasi). Kegiatan yang dapat
dilakukan guru dalam tahapan ini, antara lain: (1) mengajukan
pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dibahas; (2)
mengulas kembali materi yang belum dikuasai siswa; (3) memberi
tugas atau pekerjaan rumah pada siswa; dan (4) menginformasikan
pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran diperlukan

suatu strategi, agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan

indikator yang ditetapkan. Strategi pembelajaran perlu dikembangkan untuk

mengatasi kebosanan siswa. Strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan

dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran crossword puzzle.

3. Media Pembelajaran Crossword Puzzle

a. Pengertian Crossword Puzzle

Crossword puzzle merupakan salah satu media pembelajaran menyenangkan

dalam bentuk permainan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Johnson (2004: 113) “Crossword puzzle adalah suatu permainan teka-

teki (puzzle) silang atau sejenisnya yang berguna untuk mempelajari pola pikir,

pemikiran logis, sistem pendekatan serta pemecahan masalah secara umum.”

Hisyam, dkk. (2002: 68)memberikan pengertian crossword puzzle sebagai berikut.

Crossword puzzle termasuk strategi yang menggunakan konsep permainan.
Crossword puzzle dimaksudkan untuk memantapkan dan membantu siswa
dalam menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh guru setelah
memberikan materi pelajaran. Crossword puzzle juga dapat digunakan
sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa
kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung, bahkan dapat
melibatkan partisipasi siswa secara aktif sejak awal

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa crossword

puzzle (teka-teki silang) termasuk media pembelajaran sejenis permainan yang
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terbagi ke dalam kategori mendatar dan menurun. Meskipun hanya sebuah

kumpulan teka-teki, crossword puzzle memiliki sebuah pemikiran logis serta

pemecahan masalah yang juga dapat mendidik, menambah wawasan, dan

mengasah kemampuan berpikir secara cepat. Oleh karena itu, dengan menerapkan

media pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan daya ingat siswa, dan

mengembangkan kemampuan berpikir khususnya dalam pengetahuan siswa.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan media pembelajaran

crossword puzzle yaitu dapat mengasah daya ingat siswa, melatih siswa untuk

berpikir secara kreatif, dan dapat juga sebagai salah satu hiburan dalam proses

pembelajaran. Hal ini didukung dari pendapat Ghannoe (2010: 10) bahwa “Teka-

teki dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Manfaatnya yaitu:a) dapat

mengasah daya ingat; b) belajar klasifikasi; c) mengembangkan kemampuan

analisa; d) menghibur; e) merangsang kreativitas.”

b. Langkah-langkah Crossword Puzzle

Langkah-langkah pembuatan crossword puzzle menurut Hisyam dan Ayu (2008:

34), sebagai berikut.

a. Tulislah kata-kata kunci (clue), terminologi atau nama-nama yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang telah anda berikan.

b. Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih
(seperti dalam teka-teki silang). Hitamkan bagian yang tidak
diperlukan.

c. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata
yang telah dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-
pernyataan mengarah kepada kata-kata tersebut.

d. Bagikan teka-teki ini kepada peserta didik. Bisa melalui individu
maupun secara berkelompok.

e. Batasi waktu mengerjakan.
f. Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang telah melengkapi

teka-teki silang dengan lengkap dan benar.
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Menurut Silberman (2006: 238-239) cara membuat crossword puzzle adalah

terlebih dahulu guru hendaknya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.

Prosedur permainannya sebagai berikut.

a. Menulis kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang
berhubungan dengan materi pelajaran yang telah diajarkan

b. Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih.
c. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata

yang telah dibuat atau yang mengarah pada kata-kata tersebut.
d. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok.
e. Setiap kelompok diberi selembar teka-teki yang sama dengan

kelompok lain.
f. Memberikan batas waktu untuk mengerjakan teka-teki tersebut.
g. Setelah waktu yang ditentukan habis, setiap kelompok membacakan

hasilnya secara bergantian.
h. Mengoreksi hasil kerja kelompok dan memberi hadiah kepada

kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar.

Berdasarkan pendapat di atas, maka media pembelajaran crossword puzzle dalam

penelitian ini akan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai.

2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas.

3) Membahas pokok-pokok materi yang telah ditulis.

4) Menggunakan alat peraga (dalam hal ini menggunakan crossword puzzle): (1)

menuliskan kata kunci, terminologi atau nama-nama yang berhubungan

dengan materi yang telah diberikan; (2) membuat kisi-kisi yang dapat diisi

dengan kata yang telah dipilih; (3) membuat pertanyaan-pertanyaan yang

jawabannya adalah kata-kata yang telah dibuat atau dapat juga hanya

membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kata-kata tersebut; (4)

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan jawaban yang

berhubungan dengan materi yang telah disampaikan; (5) kartu yang berisi

pertanyaan-pertanyaan dibagi pada masing-masing kelompok; (6) setiap
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kelompok diberi kesempatan untuk mengisi kolom-kolom kosong yang

disediakan secara bergantian; (7) untuk setiap pertanyaan yang dijawab benar

akan memperoleh skor 1 (satu); (8) kelompok yang telah mengumpulkan skor

paling banyak, maka kelompok tersebut diaanggap sebagai pemenangnya; (9)

bagi kelompok yang memenangkan permainan akan diberi reward untuk

memotivasi siswa agar lebih rajin belajar.

5) Guru menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka contoh media kartu pada media

pembelajaran crossword puzzle dapat dilihat di bawah ini.

A S C A B E B E A H D H S F
S U H U P A H U J F L O R A
T A P I K L I M R I K O P U
R K E R A F L A E S A R A N
S A B A N A X N F S T E P A
A M N A G A N G L S O B E T
L A G H U T A R E I N O R A
I R H A R H B O T A N I M N
A G I T U I D V A W W S A N
J A D I Z J C E I A A A D U
Q S U H I A U B L N L S A A
T A N A H U A I R E L I E F
W T F U O N C T H E A B N L
A W A L L A C E A R C N G O
R A B O I S A H I C E L I R

Mendatar:
1. Dunia tumbuh-tumbuhan
2. Unsur iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora
3. Tinggi rendahnya permukaan bumi
4. Yang dapat memengaruhi persebaran flora di Indonesia
5. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan
6. Padang rumput yang murni dan tidak diselingi adanya semak belukar
7. Garis yang membatasi antara antara jenis fauna Asiatis dengan fauna

peralihan

Menurun:
1. Dunia hewan
2. Jenis tanaman yang dapat tumbuh padaketinggian 1.500-2.500 meter
3. Usaha untuk melestarikan flora di Indonesia
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4. Yang dapat memengaruhi persebaran flora di Indonesia
5. Jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Australia
6. Usaha melestarikan fauna di Indonesia
7. Hutan bakau

c. Kelebihan dan Kekurangan Crossword Puzzle

Media pembelajarancrossword puzzle memiliki kelebihan dan kekurangan dalam

proses belajar mengajar. Menurut Muzaki (2012: 12-14) kelebihan media dan

kelemahan media pembelajaran crossword puzzle diuraikan sebagai berikut.

a. Kelebihan: (1) melalui strategi crossword puzzle siswa sedikit banyak
telah memunculkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap
siswa; (2) melalui penerapan strategi crossword puzzle ini siswa belajar
untuk lebih menggali potensi yang ada pada dirinya, selain itu siswa
juga belajar untuk menghargai kelebihan dan kekurangan masing-
masing; (3) strategi ini sangat efektif karena mampu meningkatkan
aktivitas dan kreatifitas siswa dalam bentuk interaksi baik antara siswa
dengan guru maupun antara siswa dengan siswa lainnya;  (4) secara
keseluruhan strategi ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang
menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan
hasil belajar siswa; (5) sifat kompetitif yang ada dalam permainan
crossword puzzle dapat mendorong pesereta didik berlomba-lomba
untuk maju.

b. Kelemahan: (1) sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia,
sedangkan materi yang harus diajarkan sangat banyak; (2) penerapan
strategi crossword puzzle dalam ruang kelas juga memungkinkan
terjadinya diskusi hangat dalam kelas; (3) banyak mengandung unsur
spekulasi, peserta yang lebih dahulu selesai (berhasil) dalam permainan
crossword puzzle belum dapat dijadikan ukuran bahwa dia seorang
siswa lebih pandai dari lainnya; (4) tidak semua materi pelajaran dapat
dikomunikasikan melalui permainan crossword puzzle dan jumlah
peserta didik yang relatif besar sulit melibatkan seluruhnya; (5) adanya
keengganan dari para guru untuk mengubah paradigma lama dalam
pendidikan.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka pada dasarnya setiap media pembelajaran

ataupun model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan

media pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dalam dunia pendidikan, sedangkan kekurangan dalam media

pembelajaran dapat lebih diupayakan memperbaiki dan atau diminimalisir agar
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apa yang sudah mencadi tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan

harapan dan cita-cita pendidikan.

B. Tinjauan Tentang Keterampilan Berpikir Kreatif

Menurut Jasmin (1996: 42) “Pengertian keterampilan adalah kemampuan fisik

dan mental yang secara relatif mudah dipraktekan secara terpisah. Keterampilan

ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot yang lazimnya

tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, dan sebagainya.

Proses berpikir  dikelompokkan menjadi empat yaitu pemecahan masalah,

pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dalam

mengembangkan berpikir kreatif diperlukan latihan-latihan dan

mempertimbangkan kondisi khas peserta didik.

Guilford (1967: 59) menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu proses berpikir
yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif
jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Sebaliknya, tes inteligensi hanya
dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu
kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis
berdasarkan informasi yang diberikan. Ini merupakan akibat dari pola pendidikan
tradisional yang memang kurang memperhatikan pengembangan proses berpikir
divergen walau kemampuan ini terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan
yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
inteligensi merupakan potensi yang diturunkan dan dimiliki oleh setiap orang
untuk berfikir secara logis, berfikir abstrak dan kelincahan berfikir. Banyak orang
menggugat tentang kecerdasan intelektual (unidimensional), yang dianggap
sebagai anugerah yang dapat mengantarkan kesuksesan hidup seseorang.

Menurut Presseien (1985: 45) “Berpikir kreatif adalah menggunakan proses

berpikir dasar, untuk menemukan novel, estetik, produk, ide yang membangun

yang berhubungan dengan persepsi seperti halnya konsep.”Menurut Susianna

(2003) “Perkembangan optimal dari kemampuan berpikir kreatif peserta didik

dalam lingkungan pembelajaran berhubungan erat dengan cara guru mengajar.
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Pola pengajaran dan interaksi yang lebih memberi kepercayaan, penghargaan dan

dorongan terhadap kemampuan peserta didik untuk mencari pemecahan masalah

dari setiap kasus pengajaran yang dihadapi akan lebih membangkitkan keberanian

untuk mencoba, mengemukakan dan mengkaji gagasan atau cara-cara baru yang

merupakan benih terciptanya kemampuan kreativitas. Hal ini yang menjadi peran

utama pendidik antara lain adalah mengembangkan sikap dan kemampuan peserta

didik yang dapat membantu untuk menghadapi persoalan-persoalan dimasa yang

akan datang secara kreatif dan inovatif.

Kreativitas, menurut Guilford (1967: 59) dapat dinilai dari ciri-ciri aptitude seperti
kelancaran, fleksibilitas dan orisinalitas, maupun ciri-ciri non-aptitude, antara lain
temperamen, motivasi, serta komitmen menyelesaikan tugas. Guilford
mengemukakan bahwa inteligensi dapat dilihat dari tiga kategori dasar atau “faces
of intellect”, yaitu : Operasi Mental (Proses Befikir) , Content (Isi yang
Dipikirkan), Visual (bentuk konkret atau gambaran). Auditory. Word Meaning
(semantic). Symbolic (informasi dalam bentuk lambang, kata-kata atau angka dan
notasi musik). Behavioral (interaksi non verbal yang diperoleh melalui
penginderaan, ekspresi muka atau suara) dan Product (Hasil Berfikir).

Menurut Munandar (1992: 88-92) terdapat ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif

diantaranya: (a) keterampilan berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak gagasan,

jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan; (b) keterampilan berpikir luwes

(fleksibel), yaitu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi;

(c) keterampilan berpikir orisinil, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru

dan unik; (d) keterampilan memperinci (mengelaborasi), yaitu mampu

memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, seperti:

menambahkan garis-garis, warna-warna, dan detil-detil (bagian-bagian) terhadap

gambarannya sendiri atau gambar orang lain; (e) keterampilan menilai

(mengevaluasi), yaitu tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga
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melaksanakannya. Lebih lanjut William dalam Munandar (1987: 88-91)

mengemukakan bahwa “Keterampilan berfikir  mencakup empat aspek ,yaitu: (1)

fluency atau berpikir lancar, (2) flexibility atau berpikir luwes, (3) originality atau

orisinalitas berpikir, (4) elaboration atau penguraian (Munandar, 1987: 88-91).

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2Keterampilan Berfikir Kreatif
Aspek Indikator

Fluency a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada
pertanyaan

b. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya
c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan

dari suatu objek atau situasi.
Flexibility a. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadapsuatu

gambar, cerita, atau masalah
b. Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan

bermacamcara yang berbeda untuk menyelesaikannya
c. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori)

yang berbeda.
Originality a. Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan,

bekerja untuk menyelesaikan yang baru
Elaboration a. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau

pemecahan masalah dengan melakukan langkah
terperinci

b. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain
c. Mencoba/menguji detail-detail untuk melihat arah yang

akan ditempuh.

Menurut Guilford (1967: 59) mengeluarkan satu model untuk menjelaskan

kreativitas manusia yang disebutnya sebagai Model Struktur Intelek (Structure of

Intellect). Model ini, Guilford menjelaskan bahwa kreativitas manusia pada

dasarnya berkaitan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. Konvergen

adalah cara berfikir untuk memberikan satu-satunya jawaban yang benar.

Sedangkan berpikir divergen adalah proses berfikir yang memberikan serangkaian

alternatif jawaban yang beraneka ragam.
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C. Tinjauan Tentang Geografi sebagai Salah SatuKajian Pendidikan IPS

1. Konsep Pendidikan IPS

Konsep IPS pada awalnya berkembang dari Amerika Serikat dengan nama social

studies. Pada tahun 1993 National Council for the Social Studies (NCSS) dalam

Sapriya (2009: 10) mengeluarkan definisi resmi social studies sebagai berikut.

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities
to promote civic competence. Within the school program, social studies
providescoordinated, systematic study drawing upon such displines as
antrhopology, archaeology, economics, geography, history, law,
philosophy, political science, psychology, religion and sociology, as well
as appropriate content from the humanities, mathematic and natural
sciences. The primary purpose of social studies is to help young people
develop the ability to make informed and resoned decisions for the public
good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an
interdependent world.

Menurut Banks dalam Sapriya (2009: 10) social studiesdiartikan sebagai berikut.

The social studies is that part of the elementary and high school
curriculum which has the primary responsibility for helping student to
develop the knowledge, skills, attitudes and vallues needed to participate
in the civic life of their local communities, the nation and the world.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, IPS merupakan bagian dari kurikulum dari

disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi,

sejarah, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan politik, psikologi, agama dan sosiologi

juga yang bersumber dari humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam

yang memiliki peran untuk membekali siswa atau peserta didik agar memiliki

pengetahuan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Trianto (2002: 124) tentang IPS sebagai berikut.

Merupakan integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu sosial seperti:
sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik dan budaya. Ilmu
sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial mewujudkan
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suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial
(sosiologi, sejarah, geografi, politik, hukum, budaya). IPS atau studi sosial
merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari cabang-
cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik,
antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

2. Konsep Pembelajaran Geografi di SMA

Geografi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji

tentang gejala alam, baik fisik maupun nonfisik, serta hubungan antara manusia

dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrijat (1999: 9) bahwa

“Geografi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas gejala-gejala

lingkungan alam, baik fisis maupun nonfisis, serta relasi antara manusia dan

lingkungannya.”

Mengacu pada pengertian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa objek studi

geografi mencakup geosfer yaitu permukaan bumi yang terdiri atas atmosfer

(lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan perairan),

dan biosfer (lapisan kehidupan). Konsep ini kemudian ditinjau dengan sudut

pandang kelingkungan atau kewilayahan yang menampakkan persamaan dan

perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini bertalian erat dengan relasi keruangan

dari unsur-unsur geografi yang kemudian membentuk sebuah keunikan di

wilayah-wilayah.

Selain sebagai cabang imu pengetahuan sosial, geografi juga merupakan salah

satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa di sekolah. Kegiatan yang

berupaya untuk menyampaikan materi pada mata pelajaran geografi disebut

dengan pembelajaran geografi. Menurut Sumaatmadja (2001: 12) “Pembelajaran

geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi
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yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan

variasi kewilayahannya. Pembelajaran geografi tersebut diberikan di tingkat

sekolah dasar dan sekolah menengah.

Tujuan mata pelajaran geografi, yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut.

a. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang

berkaitan dengan gejala geosferan dalam konteks nasional dan global.

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,

menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehar-hari dan

megkomunikasikannya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman

budaya bangsa

d. Menampilkan perilaku cinta tanah air, bangga sebagai Indonesia, dan

bertanggungjawab terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Ruang lingkup mata pelajaran geografi meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a. Pengetahuan dasar geografi dan langkah-langkah penelitian geografi terhadap

fenomena geosfera.

b. Hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika

geosfera

c. Kondisi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan nasional, penyediaan

bahan industri, dan energi alternatif
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d. Sebaran barang tambang di Indonesia berdasarkan nilai strategisnya

e. Mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografi

f. Dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia

untuk pembangunan

g. Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional dalam konteks interaksi

global

h. Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian,

pertambangan, industri, dan pariwisata

i. Pelestarian lingkungan hidup kaitannya denan pembangunan yang

berkelanjutan

j. Pengetahuan dan pemanfaatan citra penginderaan jauh, peta, Sistem Informasi

Geografi (SIG) untuk kajian pembangunan

k. Pola persebaran, interaksi spasial, dan pewilayahan dalam perencanaan

pembangunan

l. Kajian kondisi geografis negara-negara maju dan negara berkembang untuk

terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan

Ruang lingkup yang dikaji dalam pembelajaran geografi menurut Sumaatmadja

(2001: 12) sebagai berikut.

1. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia.
2. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya.
3. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang mem-

berikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi.
4. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan,

dan udara di atasnya.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka pembelajaran geografi dapat

meningkatkan rasa ingin tahu siswa mengenai kehidupan masyarakat yang ada di
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suatu lingkungan tertentu ataupun dalam lingkup regional. Hal ini sejalan dengan

pendapat Sumaatmadja (2001: 20-21) bahwa “Pembelajaran geografi dapat

meningkatkan rasa ingin tahu, daya untuk melakukan observasi alam lingkungan,

melatih ingatan dan citra terhadap kehidupan dengan lingkungannya, dan dapat

melatih kemampuan memecahkan masalah kehidupan yang terjadi sehari-hari atau

secara gamblang geografi memiliki nilai edukatif yang tinggi.” Sehingga melalui

pembelajaran geografi kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan

psikomotorik (keterampilan)siswa dapat ditingkatkan.

Standar Kompetensi (SK)dan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran

geografi termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini

seseuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 69 Tahun 2006 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Secara rinci disajikan pada

Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Geografi

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menganalisis

fenomena biosfer
dan antroposfer

1.1 Menjelaskan pengertian fenomena biosfer
1.2 Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan
1.3 Menjelaskan pengertian fenomena antroposfer
1.4 Menganalisis aspek kependudukan

2. Memahami
Sumber Daya
Alam

2.1 Menjelaskan pengertian Sumber Daya Alam
2.2 Mengidentifikasi jenis-jenis Sumber Daya Alam
2.3 Menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam

secara arif.

3. Menganalisis
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup

3.1 Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup
dalam kaitannya dengan pembangunan
berkelanjutan.

3.2 Menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Permendikbud No 69 Tahun 2006
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Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, maka pelaksanaan penelitian ini  pada SK 3 yaitu

menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu hasil penelitian

yang dilakukan oleh Pratama (2014: 101) dengan judul “Peningkatan Aktivitas

dan Hasil Belajar Biologi Menggunakan Model Pembelajaran Teams Games

Tournament (TGT) disertai Teka-Teki Silang (Crossword Puzzles) Pada Siswa

Kelas VII (SMP Mitra Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013).”

Hasil Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut.

Hasil belajar Biologi siswa kelas VIIA di SMP Mitra Jember semester
genap tahun pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model pembelajaran
Teams Games Tournament (TGT) disertai teka-teki silang (crossword
puzzles) terjadi peningkatan secara klasikal mulai dari pra-siklus hasil
belajar siswa mencapai 45,71%, setelah dilakukan siklus 1 secara klasikal
hasil belajar meningkat menjadi 77,1% dengan jumlah siswa tuntas 27
siswa dan belum tuntas 8 siswa dari jumlah siswa keseluruhan sebesar 35
siswa, karena hasil belajar siswa belum optimal maka dilakukan perbaikan
pada siklus 2 yang menghasilkan hasil belajar secara klasikal sebesar
85,7% dengan jumlah siswa tuntas 30 siswa dan belum tuntas 5 siswa dari
jumlah siswa keseluruhan sebesar 35 siswa.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013: 1) dengan judul “Peningkatan

Aktivitas Belajar Siswa Kelas IVC Melalui Strategi CrosswordPuzzle Pada

Pembelajaran IPS di SD Kartika I-10 Padang. ” Hasil penelitian ini

menyimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi aktivitas siswa diperoleh
rata-rata persentase pada siklus I untuk ketiga indikator aktivitas yang
diamati adalah 62,55%. Sedangkan pada siklus II rata-rata persentase
aktivitas siswa yang diperoleh 82,70%. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui strategi crossword puzzle
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dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dari hasil penelitian ini,
penulis menyarankan agar guru dapat menggunakan strategi crossword
puzzle untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Siti Muzdalifah dengan judul Efektivitas
Penerapan Metode Crossword Puzzle Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta
Didik Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur Kelas X MA NU 04 Al Ma’arif
Boja, hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan metode Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar
kimia peserta didik kelas X pada materi pokok Sistem Periodik Unsur
dibandingkan dengan peserta didik yang diajarkan dengan metode
ceramah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh dari
kedua kelas. Rata-rata yang diperoleh peserta didik pada kelas
eksperimen adalah 62,22, sedangkan rata-rata yang diperoleh peserta
didik pada kelas control adalah 49,09.

2. Dari hasil perhitungan Uji perbedaan rata-rata uji satu pihak memberikan
hasil thitung= 4,943 dan t(0.95)(87)=1,665, dengan demikian thitung=
4,943 > t(0.95) (87)= 1,665, maka dapat disimpulkan hasil belajar kimia
peserta didik pada materi pokok Sistem Periodik Unsur dengan
penerapan metode Crossword Puzzle lebih baik dari pada hasil belajar
peserta didik mengunakan pembelajaran ekspositori. Dan dari hasil
perhitungan uji prosentase keefektifan kelas eksperimen adalah 42,22%,
artinya pembelajaran menggunakan metode Crossword Puzzle cukup
efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok
Sistem Periodik Unsur kelas X MA NU 04 Al Ma’arif Boja.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan olehAmi Fatwayani (2013) dengan judul Pengaruh
Penggunaan Model Pembelajaran Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran
Geografi Kompetensi Dasar , Persebaran Biosfer Terhadap Hasil Belajar Siswa
Kelas XI IPS MA Mahalibul Huda Kabupaten Jepara yaitu :

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle
dilaksanakan dikelas XI IPS 3. Siswa diberi penugasan mengerjakan
crossword puzzle selama dua kali pertemuan kemudian diberi post-test.
Dari hasil post-test itulah didapatkan nilai rata-rata sebesar 77,86 yang
lebih tinggi daripada rata-rata nilai sebelum kelas diberi perlakuan. Ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan model
pembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar yang dihitung
koefisien deternasinya sebesar 50,41% ditentukan oleh pembelajaran
dengan model crossword puzzle melalui persamaan regresi
Y=46,66+0,80X, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain.
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Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Yuli Nurul Fauziah (2011) Analisis Kemampuan
Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar
Kelas V Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Studi Komparatif pada
Guru Sekolah Dasar Kelas V Di Beberapa Sekolah Dasar Di Kota Bandung Tahun
Ajaran 2010-2011).

Hasil penelitian ini adalah guru sudah merencanakan keterampilan berpikir
kreatif dalam RPP, namun sangat kurang dalam PBM dan tugas
pembelajaran. Guru tersertifikasi lebih mengembangkan keterampilan
berpikir kreatif dibandingkan guru tidak tersertifikasi. Tidak ada peran
pembelajaran IPA yang berarti dalam peningkatan keterampilan berpikir
kreatif siswa. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan bahwa
guru harus dipacu untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih
mengembangkan keterampilan berpikir kreatif.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Supardi U.S (2012) dengan judul Peran Berpikir
Kreatif dalam Proses Pembelajaran Matematika.

Dari perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi atau rhitung adalah
0,37dan pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361 maka dapat diketahui
bahwa harga rhitung > rtabel berarti ada korelasi yang signifikan antara
berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika. Dari hasil
perhitungan dengan taraf uji hipotesis penelitian diperoleh Fhitung = 4,45
dengan ttabel = 4,20 sehingga diperoleh bahwa Fhitung Ftabel. Dengan
demikian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif berpikir kreatif
terhadap prestasi belajar matematika.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan olehThe Creativity Crisis: The Decrease in Creative
Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking.

The Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) was developed in 1966
and renormedfive times: in 1974, 1984, 1990, 1998, and 2008. The total
sample for all six normativesamples included 272,599 kindergarten
through 12th grade students and adults. Analysisof the normative data
showed that creative thinking scores remained static ordecreased, starting
at sixth grade. Results also indicated that since 1990, even as IQscores
have risen, creative thinking scores have significantly decreased. The
decreasefor kindergartners through third graders was the most significant.
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Berdasarkan beberapahasil penelitian yang relevan di atas, maka relevansinya

dengan penelitian ini yaitu terletak pada persamaan dan perbedaan dengan

penelitian tersebut. Letak persamaannya yaitu pada variabel bebas, yang sama-

sama menggunakan crossword puzzle. Sementara yang letak perbedaannya yaitu

pada variabel terikat, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. variabel yang

diukur oleh kedua penelitian di atas yaitu hasil belajar dan aktivitas belajar,

sementara dalam penelitian ini variabel terikat yang diukur yaitu pengetahuan

kognitif. Meskipun terdapat perbedaan, namun penelitian ini tetap dianggap

relevan dengan jenis penelitian ini.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan

kelas. Menurut Suyanto (1997: 4) “Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu

agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di

kelas secara lebih profesional. Hal serupa juga dikemukakan oleh Arikunto (2011:

58) yang menyatakan bahwa “PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di

kelas dengan tujuan memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran.”

Mengacu pada kedua pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan PTK adalah

suatu bentuk penelitian yang berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran di

kelas, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada mata pelajaran geografi.

Ciri dari penelitian tindakan kelas yaitu adanya perbaikan dalam proses

pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan pada setiap siklusnya

hingga tingkat kejenuhan terjadi. Siklus pembelajaran diberhentikan jika  hasil

belajar yang diperoleh siswa sudah mencapai mencapai indikator keberhasilan

yang ditentukan.
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian tindakan kelas ini mengadopsi dari Kemmis dan Taggart dalam

Hopkins (1993: 48), namun telah dimodifikasi oleh penulis. Rangkaian rencana

penelitian tindakan kelas dalam penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas (Kemmis dan Taggart dalam
Hopkins1993: 48)

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan melalui  siklus.

Menurut Kunandar (2008: 63) “Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam
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rangkaian langkah dengan beberapa siklus, di mana dalam satu siklus terdiri dari

tahapan perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation),

dan refleksi (reflection) dan selanjutnya diulang kembali dalam beberapa siklus.”

Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan pembelajaran, meliputi sebagai berikut.

a) Membuat skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah kegiatan

pembelajaran termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan

dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Salah satunya yang akan dituangkan dalam RPP yaitu prosedur

penggunaan media crossword puzzle sebagai berikut.

1) Menulis kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang

berhubungan dengan materi pelajaran yang telah diajarkan

2) Membuat kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih.

3) Membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata

yang telah dibuat atau yang mengarah pada kata-kata tersebut.

4) Membagi kelas menjadi beberapa kelompok.

5) Setiap kelompok diberi selembar teka-teki yang sama dengan

kelompok lain.

6) Memberikan batas waktu untuk mengerjakan teka-teki tersebut.

7) Setelah waktu yang ditentukan habis, setiap kelompok membacakan

hasilnya secara bergantian.

8) Mengoreksi hasil kerja kelompok dan memberi hadiah kepada

kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar.
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b) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya

tindakan. Salah satunya yang akan dituangkan dalam mendukung

pelaksanaan pembelajaran yaitu cara pembelajaran dengan menggunaan

media crossword puzzle sebagai berikut.

1) Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai.

2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas.

3) Membahas pokok-pokok materi yang telah ditulis.

4) Menggunakan alat peraga (dalam hal ini menggunakan crossword

puzzle): (1) menuliskan kata kunci, terminologi atau nama-nama yang

berhubungan dengan materi yang telah diberikan; (2) membuat kisi-

kisi yang dapat diisi dengan kata yang telah dipilih; (3) membuat

pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah

dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang

mengarah pada kata-kata tersebut; (4) siswa dibagi menjadi beberapa

kelompok untuk mendiskusikan jawaban yang berhubungan dengan

materi yang telah disampaikan; (5) kartu yang berisi pertanyaan-

pertanyaan dibagi pada masing-masing kelompok; (6) setiap

kelompok diberi kesempatan untuk mengisi kolom-kolom kosong

yang disediakan secara bergantian; (7) untuk setiap pertanyaan yang

dijawab benar akan memperoleh skor 1 (satu); (8) kelompok yang

telah mengumpulkan skor paling banyak, maka kelompok tersebut

diaanggap sebagai pemenangnya; (9) bagi kelompok yang

memenangkan permainan akan diberi reward untuk memotivasi siswa

agar lebih rajin belajar.
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5) Guru menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

c) Mempersiapkan instrumen penelitian, seperti tes penilaian untuk

pengetahuan siswa, dan instrumen untuk penilaian guru terkait dengan

strategi pembelajaran yang digunakan.

2. Tahap pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan pendahuluan/prapembelajaran,

kegiatan pembelajaran/inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan

pendahuluan/prapembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan

memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan

pembelajaran. Pada tahap ini guru akan melaksanakan pemantauan terhadap

kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran dan melakukan apersepsi

sehingga siswa menjadi benar-benar siap melaksanakan pembelajaran.Pada

kegiatan inti,  kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan strategi

pembelajaran yang digunakan, yang dilakukan secara berurutan dan sistematis

melalui kegiatan Mengamati, Menanya, Menganalogi dan Mengasosiasi,

Mencoba, serta Mengomunikasikan (5M) dengan tujuan untuk mencapai

Kompetensi Dasar (KD). Pada kegiatan penutup guru akan mengakhiri

pembelajaran dengan melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan

melibatkan siswa dan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan,

atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan.

3. Tahap pengamatan atau observasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan

melakukan pencatatan terhadap gejala yang terjadi pada indikator penelitian.

Pengamatan ini harus sesuai dengan indikator suatu variabel yang

dikembangkan pada instrumen penelitian yang telah dirancang, baik
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mengobservasi proses tindakan melalui IPKG (Instrumen Penilaian Kegiatan

Guru) tentang tindakan pembelajaran, maupun mengobservasi proses proses

kegiatan lain seperti aktivitas belajar siswa, interaksi guru-siswa, dan inidkator

lainnya yang terkait dengan proses pembelajaran. Pelaksanaan observasi

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan menggunakan

lembar observasi, yang disiapkan untuk aktivitas siswa.  Evaluasi keberhasilan

dilakukan melalui tes formatif  untuk mengukur pengetahuan siswa pada

masing-masing kompetensi dasar setiap siklusnya.

4. Tahap refleksi dilakukan pada akhir tindakan dari hasil observasi dan evaluasi,

untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dari suatu tindakan, serta

untuk  menentukan langkah-langkah yang tepat untuk tindakan berikutnya,

agar kekurangan pembelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Semua hasil

observasi dan evaluasi bersama guru mitra dalam proses pembelajaran,

direnungkan kembali sehingga ditemukan kekuatan dan kelemahan dari

tindakan yang sudah dilaksanakan. Kelemahan yang ada direvisi, dengan

melakukan tindakan baru yang lebih mendekati penyelesaian masalah.

C. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup media pembelajaran

crossword puzzledan pengetahuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Keterampilan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan yang

dimiliki siswa terkait dengan berfikir kreatif siswa. Munandar (1992: 88-92)

terdapat ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif diantaranya: (a) keterampilan

berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian
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masalah atau pertanyaan; (b) keterampilan berpikir luwes (fleksibel), yaitu

menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi; (c) keterampilan

berpikir orisinil, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik;

(d)keterampilan memperinci (mengelaborasi), yaitu mampu memperkaya dan

mengembangkan suatu gagasan atau produk, seperti: menambahkan garis-garis,

warna-warna, dan detil-detil (bagian-bagian) terhadap gambarannya sendiri atau

gambar orang lain; (e) keterampilan menilai (mengevaluasi), yaitu tidak hanya

mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya.

Tabel 3.1 Indikator dan Pengukuran Keterampilan Berpikir Kreatif

Variabel Aspek Indikator Pengukuran
Keterampilan
Berpikir
Kreatif

Fluency a. Menjawab dengan sejumlah
jawaban jika ada   pertanyaan

b. Lancar mengungkapkan
gagasan-gagasannya

c. Dapat dengan cepat melihat
kesalahan dan kelemahan dari
suatu objek atau situasi.

Lembar
Pengamatan

Flexibility a. Memberikan bermacam-macam
penafsiran terhadap suatu
gambar, cerita, atau masalah

b. Jika diberi suatu masalah
biasanya memikirkan bermacam
cara yang berbeda untuk
menyelesaikannya

c. Menggolongkan hal-hal
menurut pembagian (kategori)
yang berbeda.

Lembar
Pengamatan

Originality Setelah membaca atau
mendengar gagasan-gagasan,
bekerja untuk menyelesaikan
yang baru

Lembar
Pengamatan

Elaboration a. Mencari arti yang lebih
mendalam terhadap jawaban
atau pemecahan masalah
dengan melakukan langkah
terperinci

b. Mengembangkan atau
memperkaya gagasan orang lain

c. Mencoba/menguji detail-detail
untuk melihat arah yang  akan
ditempuh.

Lembar
Pengamatan



46

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi sistematis. Menurut

Arikunto (1998: 133) “Observasi sistematis dilakukan oleh pengamat dengan

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.” Mengacu pada kutipan

tersebut, maka observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati

kegiatan guru dalam menerapkan media pembelajaran yang digunakan melalui

Instrumen Penilaian Kegiatan Guru (IPKG) baik itu terhadap rencana

pembelajarannya maupun terhadap pelaksanaan kegiatan tindakannya. IPKG

tersebut secara rinci ditunjukkan padaTabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Instrumen Pengamatan Kinerja Guru (IPKG)

No Aspek Yang Dinilai Skor Skor
Mak
s

1 2 3 4 5

A Pendahuluan

1 Persiapan sarana pembelajaran menggunakan
Media Pembelajaran Crossword Puzzle oleh guru
yaitu mengatur tempat duduk, siswa menyiapkan
buku, alat tulis, dan peralatan lainnya yang
diperlukan.

2 Apersepsi, mengkomunikasikan tujuan
pembelajaran setelah Media Pembelajaran
Crossword Puzzle.

3 Menghubungkan materi saat ini dengan
pembelajaran yang lalu.

4 Menghubungkan materi dengan lingkungan sehari-
hari.

5 Memotivasi siswa untuk menyimak dan
memperhatikan Media Pembelajaran Crossword
Puzzle dengan sunggu-sungguh.

B Kegiatan Inti

1 Siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan
Media Pembelajaran Crossword Puzzle selama10
menit, siswa menyimak, guru mengawasi siswa
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No Aspek Yang Dinilai Skor Skor
Mak
s

1 2 3 4 5

menyelesaikan Media Pembelajaran Crossword
Puzzle, berdiskusi dan tanya jawab.

2 Keseuaian Media Pembelajaran Crossword Puzzle
dengan materi serta indikator.

3 Kejelasan dalam menyajikan materi menggunakan
Media Pembelajaran Crossword Puzzle.

4 Penggunaan alat bantu dan media dalam
meyampaikan materi pembelajaran.

5 Materi kesempatan siswa untuk bertanya setelah
Media Pembelajaran Crossword Puzzle.

6 Berperan sebagai fasilitator.

7 Memberi contoh nyata penyebaran flora dan fauna.

8 Memberi motivasi kepada siswa setelah tanya
jawab tentang Media Pembelajaran Crossword
Puzzle yang sudah diajarkan.

9 Menguasai kelas.

10 Kefektifan mengajar dengan menggunakan Media
Pembelajaran Crossword Puzzle
Penutup

1 Memberi penguatan kepada siswa atas materi yang
telah diberikan melalui Media Pembelajaran
Crossword Puzzle.

2 Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan
yang membahas Media Pembelajaran Crossword
Puzzle.

3 Mengaitkan materi dengan pelajaran yang akan
datang.

4 Memberi tugas pada siswa.

5 Mengadakan evaluasi.

Jumlah skor total

Sumber: Diadopsi dan dikembangkan dari Rusman (2013: 99-100)

Kriteria penilaian untuk penilaian RPP dan penilaian penampilan yaitu: (a)  jika

semua indikator/item tampak maka memperoleh skor 5; (b) jika hanya 4

indikator/item tampak maka memperoleh skor 4; (c) jika hanya 3 indikator/item

Tabel 3.2 Lanjutan
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tampak maka memperoleh skor 3; (d) jika hanya 2 indikator/item tampak maka

memperoleh skor 2; dan (e) jika hanya 1 indikator/item tampak maka memperoleh

skor 1;. Berdasarkan hasil skor yang diperoleh, maka akan dipersentasekan

dengan menggunakan rumus di bawah ini:

= 깖 ℎ × 100%
Pengamatan juga dilakukan terhadap siswa untuk mengetahui keterampilan

berpikir kreatif. Instrumen pengamatan terhadap keterampilan berpikir kreatif

siswa dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.
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Tabel 3.3
Instrumen Pengamatan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa

Sub Materi Indikator
Pencapian Aspek Indikator Kemampuan Berpikir Kratif

Instrumen

Menganalisis
fenomena
biosfer dan
antroposfer.

Mengidentif
ikasi faktor-
faktor yang
berpengaruh
terhadap
keberadaan
flora dan
fauna

Fluency/
kelancaran

a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika
ada   pertanyaan

b. Lancar mengungkapkan gagasan-
gagasannya

c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan
kelemahan dari suatu objek atau situasi.

Siswa diminta untuk menjelaskan
faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap keberadaan flora dan
fauna

Mengidentif
ikasi
sebaran
flora dan
fauna di
permukaan
bumi

Flexibility a. Memberikan bermacam-macam penafsiran
terhadapsuatu gambar, cerita, atau masalah

b. Jika diberi suatu masalah biasanya
memikirkan bermacam cara yang berbeda
untuk menyelesaikannya

c. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian
(kategori) yang berbeda.

Siswa diminta menganalisis
mengenai ringkasan media
crossword puzle tentang persebaran
flora dan fauna di muka bumi

Menjelaska
n
persebaran
flora dan

Originality/
keaslian

Setelah membaca atau mendengar gagasan-
gagasan, bekerja untuk menyelesaikan yang
baru

Siswa diminta melakukan pengmatan
persebaran flora dan fauna di muka
bumi
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Sub Materi Indikator
Pencapian Aspek Indikator Kemampuan Berpikir Kratif

Instrumen

fauna di
permukaan
bumi

Menjelaska
n hubungan
sebaran
flora dan
fauna
dengan
kondisi fisik

Elaboration
/ keluasan

a. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap
jawaban atau pemecahan masalah dengan
melakukan langkah terperinci

b. Mengembangkan atau memperkaya gagasan
orang lain

c. Mencoba/menguji detail-detail untuk
melihat arah yang  akan ditempuh.

Melakukan analisis hubungan
sebaran flora dan fauna dengan
kondisi fisik lingkungannya

Sumber: (William dalam Munandar, 1987: 88-91)

Tabel 3.3Lanjutan
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2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa perangkat

pembelajaran geografi, data siswa, data guru, dan foto-foto kegiatan

pembelajaran.Teknik dokumentasi yangdigunakandalam penelitian ini yaitu untuk

mendapatkan data atau informasi dalam bentuk catatan secara tertulis maupun

dalam bentuk gambar, photo atau arsip yang hubungannya dengan variabel yang

diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptik analisis

digunakan untuk menganalisis hasil penelitian berbetuk angka terkait dengan nilai

hasil belajar siswa (pengetahuan siswa tentang materi yang sudah diperolehnya)

yang dapat dianalisis secara deskriptif. Analisis statistik deskriptif untuk mencari

nilai rata-rata kelas dan persentase keberhasilan kelas.

Selanjutnya data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat

yang memberi gambaran sikap siswa tentang tingkat pengetahuan siswa terhadap

suatu mata pelajaran (kognitif) Untuk data kualitatif yang berupa hasil

pengamatan guru terkait dengan tindakan kelas dilakukan dengan koding, reduksi

data, penyajian data, validasi data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi data.

Secara rinci tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Koding adalah usaha mengklasifikasikan hasil observasi melalui IPKG yang

dilakukan oleh guru mitra dalam kategori-kategori yang penting. Kode ini

berupa angka, dan setiap jawaban mempunyai kode tersendiri.
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2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses

reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai

akhir penelitian.

3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

proses ini, hal-hal yang serupa dikelompokkan menjadi satu kategori yang

menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah. Data

diklasifikasikan berdasarkan dari tema-tema inti.

4. Validasi data adalah untuk mengetahuai tingkat keabsahan data. Tingkat

keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Menurut

Elliot dalam Wiriaatmadja (2008: 169), “Triangulasi dilakukan berdasarkan

tiga sudut pandangan, yakni sudut pandang guru, sudut pandang siswa, dan

sudut pandang yang melakukan pengamatan atau observasi.” Pengamatan

terhadap guru dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan mengunakan strategi

pembelajaran crossword puzzle dengan data yang dijaring melalui lembaran

observasi guru itu sendiri. Sedangkan dari siswa, dilakukan dengan melakukan

wawancara dengan beberapa orang siswa, setelah pelaksanaan pembelajaran,

dan dari ahli dilakukan saat bimbingan.

5. Analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis

deskriptif (descriptive analysis), yaitu suatu analisisis terhadap suatu keadaan

atau gejala yang diuraikan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

hingga akhir penelitian. Kesimpulan atau hasil akhir penelitian tindakan juga

merupakan hasil kecenderungan atau konsensus secara triangulasi dari
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berbagai sumber data. Data yang diperoleh pada PTK dapat berupa nilai atau

hal lain yang menjadi fokus pengamatannyayang diperoleh dari hasil tes dan

hasil observasi atau pengamatan.

6. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat rumusan proposisi yang

terkait dengan logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian

mengkaji secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokkan data yang

telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Kesimpulan-kesimpulan

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Langkah yang selanjutnya

adalah melaporkan hasil penelitian. Dalam menyusun pengelompokkan data

dan perumusan sejumlah kesimpulan mengenai hasil dan rencana program

tindakan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: (1) indikator

tindakan dengan menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle, (2)

indikator untuk tingkat pengetahuan siswa. Secara rinci dapat diuraikan sebagai

berikut.

1. Indikator tindakan dengan media pembelajaran crossword puzzle dikatakan

berhasil apabila pada analisis lembar IPKG menunjukkan pada katagori baik

yaitu memperoleh skor ≥75%. Kriteria tingkat keberhasilan didasarkan pada

Penilaian Acuan Patokan (PAP) menurut Nurgiyantoro (1987: 363), yaitu jika

nilai persentase 85%-100%, maka tingkat keberhasilannya baik sekali, jika

nilai persentase 75%-84%, maka tingkat keberhasilannya baik, jika nilai

persentase 60%-74%, maka tingkat keberhasilannya cukup, jika nilai
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persentase 40%-59%, maka tingkat keberhasilannya kurang, dan jika nilai

persentase 0%-39%, maka hasilnya dinyatakan gagal.

2. Indikator tingkat keberhasilan siswa dilihat dari proses yang dihasilkan selama

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran crossword puzzle.

Dikatakan tercapai apabila pada akhir siklus mencapai ≥ 76% dari indikator

yang telah ditentukan. Kriteria tingkat keberhasilan mengacu pada pendapat

Djamarah dan Zain (2006:117) sebagai berikut.

Istimewa = ≥ 99% - 100%

Baik/optimal = ≥ 76% - < 99%

Baik/minimal = ≥ 60% - < 76%

Kurang = < 60%

3. Indikator keterampilan berpikir kreatif siswa ditandai dengan pencapaian nilai

rata-rata siswa secara keseluruhan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai

berikut.

Tabel 3.4
Interpretasi Tingkat Berpikir Kreatif Siswa

Persentase Rata-Rata Pencapai
Indikator Berpikir Kreatif

Kategori Tingkat Berpikir Kreatif

80% atau lebih
60% - 79%
20% - 59%
0% - 19%

Terbiasa
Tampak
Mulai Tampak
Belum Tampak

(Komariah, 2011: 191)



V. SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan media crossword puzzle dapat

diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan

keterampilan berpikir kreatif siswa. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian

sebagai berikut.

1) Penggunaan media pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif siswa. Pada siklus pertama kemampuan berpikir

kreatif siswa adalah 62,71% atau 17 siswa memiliki kemampuan berpikir

kreatif tinggi. Pada siklus kedua terjadi peningkatan sebesar 22,14%, dari

sebelumnya 62,71% menjadi 82,14% pada siklus 2 sedangkan siklus ketiga

sebesar 88,4% sehingga peningkatan siklus kedua dengan siklus ketiga

sebesar 6,26%. Berdasarkan data tersebut ternyata telah terpenuhi indikator

keberhasilan penelitian, yaitu jumlah nilai seluruh item dan angket

kemampuan berpikir kreatif siswa ≥70, sedangkan target persentase siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi adalah ≥75 dari siswa SMA

Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

2) Efektivitas penggunaan media pembelajaran crossword puzzle dapat

meningkatkan kemampuan guru mengajar. Pada siklus pertama hingga siklus
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kedua yang terlihat sangat signifikan. Sehingga terjadi perubahan siklus

pertama ke siklus kedua ialah 64% menjadi 84% atau sebesar 20%

peningkatan siklus pertama ke siklus kedua. Penggunaan media pembelajaran

crossword puzzle dapat meningkatkan kemampuan guru mengajar. Pada

siklus pertama hingga siklus ketiga yang terlihat sangat signifikan. Sehingga

terjadi perubahan siklus kedua ke siklus ketiga ialah 84% menjadi 94% atau

sebesar 10% peningkatan siklus kedua ke siklus ketiga. Sehingga penelitian

dicukupkan sampai pada siklus ketiga.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah disampaikan di atas, dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Guru

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa, guru dapat menggunakan media

pembelajaran crossword puzzle dalam proses pembelajaran sebagai salah satu

alternatif dalam meningkatan kualitas pembelajaran disekolah.

2) Hendaknya guru meningkatkan kemampuan pribadi, khususnya berkenaan

dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dapat

mengimbangi kemajuan teknologi dibidang pendidikan.

2. Kepada Siswa

Bagi siswa agar dapat membangkitkan semangat dalam belajar khususnya

berkenaan dengan kemampuan berpikir kreatif yang berasal dari dalam diri sendiri

misalnya memiliki tujuan atau cita-cita tinggi untuk menjadi sukses dimasa

depan.
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3. Kepada Sekolah

1) Bagi sekolah media pembelajaran crossword puzzle dapat memberikan suatu

solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Sehingga dapat

meningkatkan kualitas siswa sekaligus akan meningkatkan kualitas sekolahan

tersebut.

2) Memberikan dorongan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas serta

kemampuan khususnya dalam bidang informasi dan teknologi sehingga dapat

menggunakan media crossword puzzle dalam pembelajaran.

3) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang

harmonis dan kekeluargaan.

4) Mengadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas serta

kemampuan guru dalam pembelajaran, atau mengirimkan para guru-guru

sebagai peserta bila ada pendidikan dan latihan dari pemerintah dan swasta.

C. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini berupa:

1. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian kembali dengan mengadakan perubahan baik dari segi

tempat atau lokasi yang baru dan juga dengan variabel yang baru sehingga dapat

menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para guru.
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2. Implikasi Teoritis

Upaya peningkatan kualitas guru serta pendidikan dapat dilakukan dengan

mengembangkan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi

sekolah dan siswa. Peningkatan dan pembinaan kemampuan guru serta kualitas

pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

3. Implikasi Kebijakan

Pesan yang harus dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan berpikir

kreatif siswa hendaknya dilakukan oleh para siswa sendiri dan usaha yang

dilakukan diluar siswa seperti; sekolah, pimpinan, dan teman sejawat.

4. Implikasi Praktis

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa perlu dilakukan

juga pada siswa di kelas lainnya dengan menggunakan media pembelajaran

crossword puzzle. Kepada sekolah hendaknya dapat melengkapi sarana dan

prasarana pembelajaran khususnya peralatan komputer dan LCD proyektor. Bagi

para guru yang belum mampu mengoperasikan peralatan ICT hendaknya

mengikuti pendidikan dan latihan yang diadakan pemerintah, atau mengikuti

kursus secara mandiri untuk meningkatkan  kemammpuan pribadi.
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