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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN STARTEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE
CROSSWORD PUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR PKn SISWA

KELAS IV SDN 3 METRO PUSAT

Oleh

MADE MELSA HELMA HERA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar PKn siswa di kelas
IV SDN 3 Metro Pusat. Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran aktif
tipe crossword puzzle dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan pada
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar
PKn siswa  kelas IV SDN 3 Metro Pusat. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian eksprimen dengan desain eksperimen Non-Equivalent Group Design.
Data penelitian diperoleh dari pretest dan posttest, dengan instrumen yang
digunakan angket untuk mengukur efektivitas pengaruh penerapan strategi
pembelajaran aktif tipe crossword puzzle, dan soal pilihan  jamak untuk
mengukur hasil belajar siswa. Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus uji
t-test diperoleh nilai thitung > ttabel berarti Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar
PKn siswa  kelas IV SDN 3 Metro Pusat.

Kata kunci: crossword puzzle, hasil belajar, PKn.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahuan dalam

rangka membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Pendidikan juga merupakan

salah satu sarana untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan siswa

melalui proses pembelajaran sebagai bekal bagi dirinya menjalani hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat

1 secara tegas menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap,

pengetahuan, dan keterampilan dasar. Selain itu, pendidikan dasar juga

berfungsi mempersiapkan siswa untuk masuk ke jenjang selanjutnya.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 1 tentang wajib belajar

menyatakan bahwa, setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat
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mengikuti program wajib belajar, dan pasal 6 ayat 1 setiap warga negara yang

berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan baik itu

lembaga formal maupun nonformal. Lembaga pendidikan formal

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga

pendidikan formal memungkinkan seseorang untuk mendapat, menggali, dan

meningkatkan pengetahuan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum

dalam  Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dalam standar proses yang

berbunyi:

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan
karakteristik siswa, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang
bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus
fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada
setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Lembaga pendidikan formal di sekolah tidak terlepas dari kegiatan

pembelajaran antara guru dan siswa. Guru menjadi sebuah titik pusat yang

membimbing, dan menciptakan suasana pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Tujuan pembelajaran ini penting sekali untuk dipertimbangkan karena

merupakan tolok ukur keberhasilan pembelajaran. Supaya tujuan

pembelajaran dapat dicapai dengan baik, guru harus inovatif dan kreatif

dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selain peran guru,

peran siswa juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran,

siswa juga harus berperan aktif dalam pembelajaran. Interaksi yang baik

antara guru dengan siswa akan menghasilkan hubungan timbal balik yang
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mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran, guru juga perlu

mangadakan pemilihan strategi pembelajaran untuk diterapkan dalam proses

pembelajaran. Pemilihan metode atau strategi yang tepat dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa (Rakhmat, 2006: 213).

Kurikulum yang berlaku saat ini salah satunya adalah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP). Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP

(2006: 5) menjelaskan pengertian KTSP yaitu kurikulum operasional yang

disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri

dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP

dilakukan dalam bentuk mata pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Susanto (2013: 225) yang dimaksud

dengan PKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada

budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat

diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai

individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa.

Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses

pembelajaran dalam rangka membantu siswa agar dapat belajar dengan baik

dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Pembentukan karakter bangsa

yang diharapkan mengarah pada terciptanya suatu masyarakat yang

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
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berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di

masyarakat.

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga

negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan

kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa

yang terampil dan cerdas, yang bersikap baik sehingga mampu mengikuti

kemajuan teknologi modern.

Menurut.Setianingsih,.Amelia,.dkk., (2009) menyatakan bahwa dalam

pembelajaran PKn guru masih mengajar dengan menggunakan metode

konvensional yaitu metode ceramah yang mengharapkan siswa duduk, diam,

dengar, catat, dan hafal (3DCH). Di samping masih menggunakan metode

konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa.

Hal tersebut membuat siswa kurang tertarik, merasa bosan, jenuh, dan

kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran PKn.

Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN 3 Metro Pusat, Metro Pusat Kota

Metro. Berdasarkan hasil observasi pada bulan Oktober 2016, diperoleh

informasi bahwa pada kelas IV SDN 3 Metro Pusat masih banyak siswa yang

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) terutama pada hasil

belajar pada mata pelajaran PKn. Adapun nilai mid semester ganjil mata

pelajaran PKn kelas IV SDN 3 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1.1 Nilai mid semester ganjil mata pelajaran PKn kelas IV SDN 3
Metro Pusat Tahun Pelajaran 2016/2017

Kelas KKM
Jumlah
Siswa

(orang)

Siswa
Tuntas

Siswa
belum
tuntas

Persentase
siswa tuntas

(%)

Persentase
siswa belum
tuntas (%)

IVA 75 26 6 20 23 77
IVB 75 22 8 14 36 64

(Sumber: Daftar nilai kelas IV SDN 3 Metro Pusat)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa di kelas IV masih banyak siswa

yang belum mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 75, dari seluruh

siswa kelas IVA yang berjumlah 24 orang siswa, hanya ada 6 orang siswa

atau sekitar 25% siswa yang telah mencapai KKM dan 20 orang siswa atau

sekitar 75% siswa yang belum mencapai KKM dengan nilai rata-rata kelas

sebesar 42,92. Nilai rata-rata kelas IVB sebesar 46,68 dengan jumlah siswa

yang mencapai KKM dan tidak mencapai KKM. Oleh sebab itu, peneliti

memilih kelas IVA sebagai kelas eksperimen karena nilai rata-rata kelas IVA

lebih rendah dari nilai rata-rata kelas IVB, sedangkan kelas IVB sebagai kelas

kontrol.

Peneliti melaksanakan observasi saat pembelajaran sedang berlangsung,

untuk melihat lebih detail permasalahan yang ada di kelas IV terutama kelas

IVA SDN 3 Metro Pusat. Berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan di

kelas IVA SDN 3 Metro Pusat,  terlihat proses  pembelajaran di kelas IVA

masih berpusat pada guru (teacher centered). Guru lebih banyak

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hal ini menyebabkan

siswa cenderung merasa bosan dan jenuh saat proses pembelajaran, akibatnya

guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, namun siswa kurang percaya



6

diri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Selain itu, siswa merasa

kurang senang dan mudah melupakan pelajaran yang disampaikan di sekolah

dan berpengaruh terhadap hasil belajar.

Permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi salah satunya dengan cara

guru menerapkan strategi pembelajaran agar siswa dapat lebih aktif dan

mampu meningkatkan pemahaman tentang apa yang dipelajari. Salah satu

strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil

belajar siswa adalah strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle (teka-

teki silang).

Beberapa alasan yang mendasari perlunya menerapkan strategi pembelajaran

aktif tipe crossword puzzle karena dalam pelaksanaannya, siswa diajak untuk

meninjau kembali materi yang diajarkan dengan bentuk crossword puzzle

sehingga mendukung daya ingat siswa dalam materi yang telah diajarkan

yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang diinginkan.

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle juga dapat membuat siswa

menjadi berminat dan berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa kehilangan

esensi belajar yang sedang berlangsung.

Penelitian pendukung yang dilakukan sebelumnya oleh Khasanah

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki silang

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada Tema Indahnya Kebersamaan,

Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku, Pembelajaran  Ke-1 Siswa Kelas

IV SDN 4 Metro Timur dan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan strategi crossword puzzle
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terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Agama Islam di SMK Negeri 7

Siak Kecamatan Tualang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam

skripsi ini, yaitu: “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe

Crossword Puzzle Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN 3 Metro

Pusat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

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

2. Pembelajaran belum menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif dan

menyenangkan.

3. Kurang bervariasinya strategi pembelajaran yang diterapkan di sekolah.

4. Penggunaan strategi pembelajaran yang kurang bervariasi dalam proses

penyampaian materi pelajaran yang mengakibatkan kejenuhan dan

kebosanan siswa.

5. Rendahnya hasil belajar PKn siswa yang dapat dilihat dari rata-rata kelas

nilai mid semester ganjil yang diperoleh di kelas IV yaitu nilai rata-rata

kelas  IVA sebesar 42,92 dan kelas IVB sebesar 46,68 dengan jumlah

siswa yang mencapai KKM dan tidak mencapai KKM.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah dalam

penelitian ini pada pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe
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crossword puzzle terhadap hasil belajar kognitif  PKn kelas IV SDN 3 Metro

Pusat semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian

yakni: “Sejauh manakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar

kognitif PKn siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat?”

E. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar PKn

siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian ini:

1. Bagi Siswa

Diterapkannya strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle pada

siswa, mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

PKn.

2. Bagi Guru

Memperluas pengetahuan guru mengenai strategi pembelajaran yang

dapat mengoptimalkan kemampuan siswa serta dapat memberikan dan

mengembangkan kualitas mengajar guru.
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3. Bagi Sekolah

Menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan

khususnya kualitas pembelajaran di SDN 3 Metro Pusat.

4. Bagi Peneliti

Menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai strategi pembelajaran

serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian eksperimen dan

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah strategi pembelajaran aktif tipe crossword

puzzle terhadap hasil belajar PKn siswa kelas  IV SDN 3 Metro Pusat

Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat.

4. Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Metro Pusat semester genap tahun

pelajaran 2016/2017.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran adalah upaya agar siswa belajar. Dalam pembelajaran itu,

dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang merupakan suatu upaya agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemp dalam Hamruni (2011: 2)

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai

secara efektif dan efesien. Ruminiati (2007: 2.3) berpendapat bahwa strategi

dalam pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam

proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sanjaya (2006: 126) strategi pembelajaran dapat

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Gerlach & Ely dalam

Hamruni (2011: 2) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan

cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam

lingkungan pembelajaran tertentu.

Berdasarkan pengertian strategi pembelajaran yang telah dikemukakan di

atas, peneliti dapat menyimpulkan strategi pembelajaran adalah perencanaan
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yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tercapai

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Agar tujuan pembelajaran tercapai

tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran guru dan siswa yang efektif dan

efesien.

B. Strategi Pembelajaran Aktif

Strategi pembelajaran aktif pada dasarnya merupakan suatu cara yang

digunakan guru dalam upaya memperdalam proses belajar mengajar untuk

mengupayakan siswa agar yang semula belum aktif menjadi lebih aktif

dalam proses pembelajaran di kelas. Zaini (2008: 14) menjelaskan bahwa

strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa

untuk belajar secara aktif.

Menurut Silberman dalam Hamdani (2011: 49) strategi pembelajaran aktif

merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi pembelajaran yang

komprehensif, meliputi berbagai cara untuk membuat siswa menjadi aktif.

Mulyasa (2004: 241) dalam strategi pembelajaran aktif setiap materi

pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan

pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang akan diberikan

kepada siswa dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan dikemas

dengan proses pembelajaran yang aktif. Dengan pemilihan strategi yang

tepat, diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dan siswa juga memiliki

kemauan tinggi untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi

pembelajaran aktif  adalah suatu cara pembelajaran yang mengajak siswa
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untuk aktif dengan materi pelajaran yang baru dan dikaitkan dengan berbagai

pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Dengan demikian, siswa

memiliki kemauan tinggi untuk mengikuti proses belajar mengajar.

C. Macam-macam Strategi Pembelajaran Aktif

Sama halnya dengan model-model pembelajaran yang memiliki banyak tipe

dan jenis, strategi pembelajaran aktif juga memiliki banyak jenis atau disebut

juga dengan macam-macam strategi pembelajaran. Macam- macam strategi

ini dapat dikembangkan oleh guru dalam suatu proses belajar mengajar di

dalam kelas. Zaini (2008: 65-71) mengungkapkan macam-macam strategi

pembelajaran aktif, ringkasannya sebagai berikut.

a) Index Card Match (mencari pasangan).

b) Giving Question And Getting Anwesr (memberi pertanyaan dan menerima

jawaban).

c) Crossword Puzzle (teka-teki silang).

Selain macam-macam strategi pembelajaran aktif di atas, Silberman dalam

Amri (2015: 66) mengemukakan macam-macam strategi yang digunakan

untuk menguatkan daya ingat sebagai berikut.

1) Index card match (mencocokan kartu indeks).
2) Topical review (tinjauan kembali).
3) Giving questions and getting answer (memberikan pertanyaan-

memperoleh jawaban).
4) Jeorpardy review (tinjauan berisiko).
5) College ball (permainan bola guling).
6) Student recap (ikhtisar siswa).
7) Reconsidering (mempertimbangkan kembali rencana pembelajaran).
8) Gallery of learning (galeri belajar).
9) Crosswod puzzle (teka-teki silang).
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Dari berbagai tipe pembelajaran aktif di atas, peneliti memilih untuk

melakukan penelitian dengan strategi aktif tipe crossword puzzle yang

termasuk strategi peninjauan kembali materi yang berbentuk crossword

puzzle yang diharapkan menjadikan pembelajaran tidak terlupakan. Selain

itu, strategi aktif tipe crossword puzzle membuat siswa menjadi berminat dan

berpartisipasi dalam pembelajaran.

D. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

1. Pengertian Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle (teka-teki silang)

merupakan suatu strategi yang dapat mengaktifkan suasana

pembelajaran.  Silberman (2016: 256) menyatakan bahwa strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle ini adalah peninjauan kembali

pelajaran dalam bentuk crossword puzzle yang mengundang minat dan

partisipasi siswa. Sedangkan Zaini (2008: 71) menyatakan bahwa

crossword puzzle yang digunakan sebagai strategi pembelajaran yang

baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang

berlangsung. Juga dengan pembelajaran ini dapat melibatkan siswa

untuk berpartisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle merupakan strategi

pembelajaran untuk meninjau kembali materi yang diajarkan dengan

bentuk crossword puzzle. Hal tersebut dapat membuat siswa menjadi
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berminat dan berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa kehilangan esensi

belajar yang sedang berlangsung.

2. Karakteristik Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

Karakteristik strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle menurut

Istifaiyah (2010: 26-27) yaitu sebagai berikut.

a) Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle merupakan
permainan bahasa yang terdapat unsur kegembiraan dan melatih
keterampilan berpikir dan menebak kata-kata yang terdapat pada
pertanyaan yang diberikan pada crossword puzzle (teka-teki
silang).

b) Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di crossword puzzle yaitu
pertanyaan yang bersifat menurun dan mendatar.

c) Pertanyaan dapat berupa definisi istilah, lawan kata (antonim),
persamaan kata (sinonim), dan sebagainya.

d) Pengisian crossword puzzle harus menyelaraskan isian dari
pertanyaaan menurun dan mendatar sehingga membentuk kata-
kata yang saling berhubungan satu sama yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa salah satu

karakteristik strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle yaitu

strategi yang menggunakan konsep permainan. Dari karakteristik strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle dimaksudkan untuk

memantapkan dan membantu siswa dalam menguasai materi

pembelajaran setelah guru memberikan materi.

3. Langkah-langkah dalam Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif
Tipe Crossword Puzzle

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle ini dibuat agar

pembelajaran selalu diingat di dalam otak dan untuk mengundang minat

serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sama halnya dengan strategi

pembelajaran pada umumnya, dalam strategi crossword puzzle juga
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terdapat langkah-langkah pelaksanaannya dalam proses belajar.

Langkah-langkah strategi crossword puzzle menurut Silberman (2016:

256-257) yaitu sebagai berikut.

1) Langkah pertama adalah dengan menjelaskan beberapa istilah
atau nama-nama penting yang terkait dengan mata pelajaran
yang telah Anda ajarkan.

2) Susunlah sebuah crossword puzzle sederhana, dengan
menyertakan sebanyak mungkin unsur pelajaran. (Catatan: jika
terlalu sulit untuk membuat crossword puzzle tentang apa yang
terkandung dalam pelajaran, sertakan unsur-unsur yang bersifat
menghibur, yang tidak mesti berhubungan dengan pelajaran,
sebagai selingan).

3) Susunlah kata-kata pemandu pengisian crossword puzzle Anda.
Gunakan jenis yang berkaitan ini:
a. Definisi singkat (“sebuah tes untuk menentukan reliabilitas”).
b. Sebuah katagori yang cocok dengan unsurnya (“jenis gas”).
c. Sebuah contoh (“… undang-undang adalah contohnya”).
d. Lawan kata (“lawan kata demokrasi”).

4) Bagikan crossword puzzle itu kepada siswa, baik secara
perseorangan maupun kelompok.

5) Tetapkan batas waktunya. Berikan penghargaan kepada individu
atau tim yang paling banyak memiliki jawaban benar.

Zaini (2008: 71) menyatakan langkah-langkah strategi crossword puzzle

adalah sebagai berikut.

1) Tulislah kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang
berhubungan dengan materi kuliah yang telah Anda berikan.

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

3) Buat pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah
dibuat atau dapat juga hanya membuat pertanyaan-pertanyaan
mengarah kepada kata-kata tersebut.

4) Bagikan crossword puzzle ini kepada siswa. Bisa individu atau
kelompok.

5) Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan
paling cepat dan benar.

Berdasarkan langkah-langkah strategi crossword puzzle yang dijabarkan

di atas, peneliti memilih untuk menerapkan langkah-langkah

pembelajaran yang dikemukakan oleh Silberman (2016: 256-257) karena
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lebih mudah untuk dipahami dan lebih rinci dalam proses pembelajaran.

Dengan diterapkannya langkah-langkah pembelajaran tersebut

diharapkan guru dan siswa mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Crossword Puzzle

Permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya guru

mengatasi salah satunya dengan penggunaan berbagai strategi, teknik,

dan model pembelajaran. Dengan adanya inovasi dari guru untuk

menggunakan model pembelajaran maka diharapkan suasana

pembelajaran lebih menyenangkan dan mengaktifkan siswa. Dengan

terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan yang membangun

minat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maka diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Untuk

mencapai proses pembelajaran yang menyenangkan maka digunakan

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle yang memiliki beberapa

kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh strategi pembelajaran

aktif tipe crossword puzzle adalah sebagai berikut.

a. Kelebihan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

Menurut Muzaki (2012: 12-14) kelebihan strategi pembelajaran aktif

crossword puzzle diuraikan sebagai berikut.

1) Melalui strategi crossword puzzle siswa dapat 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 kreativitas siswa dalam bentuk interaksi baik
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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 siswa berlomba-lomba untuk maju.

6) Penerapan strategi crossword puzzle dalam ruang kelas juga
memungkinkan terjadinya diskusi hangat dalam kelas.

b. Kelemahan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

Menurut Muzaki (2012: 12-14) kelemahan strategi pembelajaran

aktif tipe crossword puzzle diuraikan sebagai berikut.

1) Sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia, sedangkan
materi yang harus diajarkan sangat banyak.

2) 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.

3) Tidak semua materi pelajaran dapat dikomunikasikan
melalui permainan crossword puzzle dan jumlah peserta
didik yang relatif besar sulit melibatkan seluruhnya.

4) Adanya keengganan dari para guru untuk mengubah
paradigma lama dalam pendidikan.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka pada dasarnya setiap strategi

pembelajaran ataupun model pembelajaran memiliki kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan strategi pembelajaran dapat dijadikan

sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam

dunia pendidikan. Sedangkan kekurangan dalam strategi

pembelajaran dapat lebih diupayakan memperbaiki dan atau

diminimalisir agar apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran

dapat tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita pendidikan.
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E. Belajar

1. Pengertian Belajar

Perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu merupakan

hasil dari proses belajar. Perubahan yang terjadi melalui belajar tidak

hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk hidup (life

skill) bermasyarakat meliputi keterampilan berpikir (memecahkan

masalah), keterampilan sosial, dan yang tidak kalah pentingnya adalah

nilai dan sikap. Akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi dalam diri

seseorang merupakan hasil proses belajar. Yang harus digarisbawahi

bahwa perubahan hasil belajar diperoleh karena individu yang

bersangkutan berusaha untuk belajar.

Sunaryo dalam Komalasari (2014: 2) menyatakan bahwa belajar

merupakan suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan

suatu tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan

keterampilan. Kasmadi dan Sunariah (2014: 29) mendefinisikan bahwa

belajar adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, terkendali agar orang

lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang

lain. Suatu program pembelajaran yang baik, haruslah memenuhi kriteria

daya tarik (appeal), daya guna (efektifitas), dan hasil guna (efisiensi).

Hamdani (2011: 21) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan.  Misalnya

dengan membaca, mengamati,  mendengarkan, meniru dan sebagainya.

Sedangkan Masitoh (2009: 3) mendefinisikan belajar adalah suatu proses
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atau kegiatan yang dilakukan sehingga membuat suatu perubahan perilaku

yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Susanto (2013: 4)  mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu
aktivitas yang dilakukan seseorang dalam keadaan sadar untuk
memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru
sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku
yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam
bertindak.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa belajar

adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, terkendali agar orang lain

belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.

Siswa akan memperoleh motivasi, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan,

dan tingkah laku, sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang yang

berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil akhir dari sebuah pembelajaran, karena hasil

belajar menggambarkan keberhasilan atau kegagalam dalam proses

pembelajaran. Susanto (2013: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar

adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik  sebagai hasil dari

kegiatan belajar. Sedangkan Suprijono (2012: 5) menyatakan bahwa hasil

belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.

Kasmadi  dan Sunariah (2014: 44) bahwa hasil belajar secara normatif

merupakan hasil penilaian terhadap kegiatan pembelajaran sebagai tolok

ukur tingkat keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran yang
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dinyatakan dengan nilai berupa huruf dan angka. Bloom dalam Kosasih

dan Sumarna (2013: 38) hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui

tiga katagori ranah sebagai berikut.

1) Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6
aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,
sintesis, dan penilaian.

2) Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima
jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi,
menilai, organisasi, dan karakterisasi dengan suatu nilai atau
kompleks nilai.

3) Ranah Psikomotor
Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda,
menghubungkan, dan mengamati.

Hasil belajar yang tercapai atau belum sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana dikemukakan

oleh Sunal dalam Susanto (2013: 5) bahwa evaluasi merupakan proses

penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif

suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan

dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau

tindak lanjut, atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa.

Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan

ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang setelah siswa

menerima pengalaman belajarnya mencakup kognitif, afektif, maupun

psikomotor. Penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif
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mata pelajaran PKn pada kata kerja operasional “menyebutkan” dan

“menjelaskan”.

F. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu dan sadar serta

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa adanya

paksaan dari pihak mana pun. Hal ini diajarkan kepada siswa melalui

mata pelajaran PKn di sekolah.

Winaputra (2014: 1.23) menyatakan bahwa PKn merupakan mata

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Susanto

(2013: 225) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah

mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan

dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa

Indonesia.

Azyumardi Azra dalam Susanto (2013: 226), pendidikan PKn adalah

pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan,

konstitusi, lembaga-lembaga demokratis, rule of law, HAM, hak dan

kewajiban warga negara serta prosees demokratis. Pendapat dari tim

Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta dalam

Susanto (2013: 225), pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses



22

yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari

orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan

memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan

political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik

secara rasional.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan

UUD 1945. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur serta moral yang

berakar pada budaya bangsa Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pentingnya tujuan PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan

siswa sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan

kemauan, dan pengembangan kreativitas siswa dalam proses

pembelajaran PKn. Susanto (2013: 233) menyatakan bahwa tujuan

pembelajaran PKn ini adalah siswa dapat memahami dan melaksanakan

hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis secara ikhlas

sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab. Sedangkan

Ruminiati (2007: 26) berpendapat bahwa tujuan PKn di SD adalah untuk

menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau,
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dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa

diharapkan dapat menjadi bangsa  yang terampil dan cerdas, dan bersikap

baik, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

Pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan di SD sebagai upaya

sadar menyiapkan warga yang mempunyai kecintaan dan kesetiaan

terhadap bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di

SD memberikan pelajaran kepada siswa untuk memahami dan

membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah atau di luar sekolah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk menjadikan warga

negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak

dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat

menjadi bangsa  yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta

mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

eksperimen dalam proposal ini:

1. Khasanah. 2014. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe

Teka-teki Silang Terhadap Hasil Belajar pada Tema Indahnya

Kebersamaan, Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku, Pembelajaran

Ke-1 Siswa Kelas IV SDN 4 Metro Timur. Berdasarkan hasil analisis

diketahui bahwa strategi pembelajaran aktif tipe teka-teki silang

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan hasil
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perhitungan Uji rerata Posttest diketahui bahwa nilai rerata Posttest siswa

kelas IVB yaitu 77,50, lebih besar dibandingkan kelas IVC yaitu 71,79.

Selisih antara kedua kelompok kelas yaitu 5,71. Apabila dilihat dari nilai

signifikan dan thitungnya dengan kriteria uji apabila thitung> ttabel maka H0

ditolak, sebaliknya apabila thitung < ttabel maka H0 diterima dengan taraf

signifikan 0,025.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran aktif tipe teka-teki silang berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa.

2. Pratiwi. 2013. Pengaruh Penggunaan Strategi Crossword Puzzle

Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 7 Siak Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa to> tt baik pada taraf

signifikan 5% maupun 1 % yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

Dari analisis data menggunakan test “t” dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan

agama Islam sebelum dan setelah penggunaan strategi crossword puzzle.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh penggunaan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar

pada mata pelajaran Agama Islam di SMK Negeri 7 Siak Kecamatan

Tualang.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh

peneliti yaitu dalam hal penggunaan strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle. Akan tetapi, yang membedakan penelitian tersebut
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dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah subjek

penelitian berjumlah 26 siswa, peneliti menggunakan mata pelajaran

PKn, dilaksanakan di SDN 3 Metro Pusat pada semester genap tahun

pelajaran 2016/2017, dan bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan.

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antarvariabel-variabel yang ada dalam penelitian. Uma Sekaran dalam

Sugiyono (2014: 60) mengemukakan bahwa kerangka  pikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti.

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dijelaskan, memungkinkan bahwa

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa. Hubungan antarvariabel-variabel dalam penelitian ini dapat

dilihat pada gambar diagram kerangka pikir sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep Variabel

Keterangan:

X = Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle

Y = Hasil Belajar PKn

= Pengaruh

Alur kerangka pikir pada gambar 2.1 dapat dideskripsikan bahwa strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle yang dilakukan saat proses

pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa lebih mudah menguasai.

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle juga dapat menumbuhkan

minat dan partisipasi siswa dalam materi pelajaran dan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa.

I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh yang

signifikan pada penerapan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat”.

X Y
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Secara sederhana penelitian

eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari suatu perlakuan

yang diberikan. Sugiyono (2014: 107) menjelaskan bahwa metode penelitian

eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Sanjaya

(2014: 85) menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode

penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan

atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi

tertentu. Objek penelitian ini adalah pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle (X) terhadap hasil belajar siswa (Y).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Alasan

mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin

melihat sejauh manakah pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV dan tidak

memfokuskan pada subjektisvitas dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Experimental

Design. Bentuk desain penelitian ini merupakan pengembangan dari True
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Eksperimental Design. Sugiyono (2013: 114) menyatakan bahwa Quasi

Experimental Design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Desain penelitian ini

tidak akan mengambil subjek secara acak dari populasi tetapi menggunakan

seluruh subjek dalam kelompok yang utuh untuk diberi perlakuan.

Adapun pola yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah The

Non Equivalen Control Group Design. Desain ini dibedakan dengan adanya

pretest sebelum perlakuan diberikan. Karena adanya pretest, maka pada

desain penelitian tingkat kesetaraan kelompok turut diperhitungkan. Pretest

dalam desain penelitian ini juga dapat digunakan untuk pengontrolan secara

statistik (statistical control) serta dapat digunakan untuk melihat pengaruh

perlakuan terhadap capaian skor (gain score). Diagram penelitian ini dapat

digambarkan seperti berikut.

Gambar 3.1  Diagram rancangan penelitian

Keterangan
E = kelompok eksperimen
O1 = pengukuran awal kelompok eksperimen
X = perlakuan pada kelompok eksperimen
O2 = pengukuran kelompok eksperimen setelah perlakuan
K = kelompok kontrol
O3 = pengukuran awal kelompok kontrol
O4 = pengukuran kelompok kontrol tanpa perlakuaan

Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle, sedangkan kelas kontrol adalah

E O1 X O2

K O3 O4
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kelas pengendali yaitu kelas yang tidak diberi perlakuan strategi pembelajaran

aktif tipe crossword puzzle.

Pelaksanaan pretest yang dilakukan sebelum melakukan perlakuan, baik

untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol (O1, O3) dapat

digunakan sebagai dasar dalam menentukan perubahan. Pemberian posttest

pada akhir perlakuan akan menunjukkan seberapa jauh akibat dari perlakuan.

Hal ini dilakukan dengan cara melihat perbedaan nilai (O2 - O4) sedangkan

pada kelompok kontrol tidak diperlakukan apapun.

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pilih dua kelompok subjek untuk dijadikan kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

2. Memberikan pretest pada kedua kelompok.

3. Melakukan perlakuan pada kelas eksperimen dalam hal ini dengan

menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle.

4. Setelah selesai melakukan kegiatan ke 3 kemudian melakukan posttest

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

5. Cari mean kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, antara pretest

dan posttest.

6. Menggunakan statistik untuk mencari perbedaan hasil langkah kelima,

sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif

tipe crossword puzzle mata pelajaran PKn kelas IV SDN 3 Metro Pusat.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Metro Pusat, Jalan Yos Sudarso,

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. SDN 3 Metro

Pusat merupakan salah satu SD yang menerapkan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan observasi pada bulan Oktober 2016.

Pembuatan instrumen dilaksanakan pada bulan Desember 2016 dengan

tujuan penelitian dilaksanakan pada pembelajaran semester genap tahun

pelajaran 2016/2017. Pelaksanaan eksperimen dilaksanakan pada bulan

Januari dan Februari 2017.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

1. Variabel Penelitian

Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian pada

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada dua

macam variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1) Variabel Independen: Variabel ini sering disebut sebagai variabel

stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering

disebut juga sebagai variabel bebas. Sugiyono (2014: 39) menyatakan

bahwa variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi
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atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle (X).

2) Variabel Dependen: Variabel ini disebut juga sebagai variabel

output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut

juga sebagai variabel terikat. Sugiyono (2014: 39) menyatakan bahwa

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel terikat yaitu hasil belajar PKn siswa (Y).

2. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini diberikan

definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut.

1) Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Crossword Puzzle

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle merupakan strategi

pembelajaran untuk meninjau kembali materi yang diajarkan dengan

bentuk crossword puzzle. Hal tersebut dapat membuat siswa menjadi

berminat dan berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa kehilangan

esensi belajar yang sedang berlangsung. Kegiatan diawali dengan

menjelaskan beberapa istilah atau nama-nama penting yang terkait

dengan mata pelajaran yang telah diajarkan di kelas kemudian,

menyusun sebuah crossword puzzle sederhana dan menyusun kata-

kata pemandu pengisian crossword puzzle, bagikan crossword puzzle



32

itu kepada siswa tetapkan batas waktunya, dan berikan penghargaan

kepada individu atau tim yang paling banyak memiliki jawaban

benar.

Indikator pencapaian strategi pembelajaran aktif tipe crossword

puzzle dalam penelitian ini adalah (1) menciptakan suasana belajar

yang menyenangkan; (2) meningkatkan pemahaman siswa terhadap

materi yang dipelajari; (3) meningkatkan motivasi belajar siswa; (4)

terwujudnya kerjasama antar sesama siswa; (5). melatih keberanian

siswa untuk tampil presentasi; dan (6) menumbuhkan sikap

kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu belajar. Kriteria untuk

mengukur indikator digunakan skor skala Likert tanpa pilihan

jawaban netral dengan berpola positif dan negatif.

Tabel 3.1 Skor jawaban angket

Bentuk Pilihan Jawaban
Skor

Pola Jawaban Positif Pola Jawaban Negatif
Sangat Setuju 4 1

Setuju 3 2
Kurang Setuju 2 3
Tidak Setuju 1 4

Sumber: Kasmadi dan Nia (2014: 76)

Kemudian dari hasil keseluruhan jawaban siswa dengan melihat

jumlah skor, diklasifikasikan dalam kategori berikut.

Tabel 3.2 Klasifikasi pengategorian variabel X

Persentase Jumlah Skor Katagori
76% < X > 100% Sangat baik
51% < X > 75% Baik
26% < X > 50% Cukup baik

X > 25% Tidak baik

Sumber: Arikunto (2008: 29)
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2) Hasil Belajar Siswa

Bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang

setelah siswa menerima pengalaman belajarnya mencakup kognitif,

afektif, maupun psikomotor. Hasil belajar sebagai tolok ukur tingkat

keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Penelitian ini,

hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif pada mata pelajaran

PKn. Hasil belajar diukur melalui kegiatan tes, baik tes tertulis, lisan,

maupun perbuatan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dengan

seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat

dipercaya dan tepat. Menurut Kasmadi (2014: 65) populasi adalah

seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup,

dan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan pendapat lain dikemukakan

oleh Sugiyono (2013: 77), bahwa populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Sanjaya (2014: 228) berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian

peneliti, keseluruhan yang menjadi terget dalam menggeneralisasikan

hasil penelitian. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan

benda-benda alam yang lain.
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 3 Metro

Pusat yang berjumlah 48 orang siswa yang terdiri dari kelas IVA dengan

jumlah 26 orang siswa yang digunakan untuk kelompok eksperimen dan

kelas IVB berjumlah 22 orang siswa yang digunakan untuk kelompok

kontrol.

Tabel 3.3 Data siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1. IVA 15 11 26
2. IVB 13 11 22

Jumlah 28 22 48

2. Sampel Penelitian

Sugiyono (2013: 118) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Arikunto dalam

Gunawan (2013: 2) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian populasi

yang diambil sebagian sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Berdasarkan definisi teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

sampel merupakan bagian yang akan diteliti dari populasi yang memiliki

karakteristik atau keadaan tertentu untuk diteliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non

probability sampling. Sugiyono (2013: 122) menyatakan bahwa non

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang

diambil dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sugiyono (2013: 124)
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menyatakan bahwa sampel jenuh ialah teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Bentuk desain eksperimen yang dikembangkan dalam penelitian ini

adalah Quasi Eksperimental Design. Bentuk desain eksperimen ini

merupakan pengembangan dari true experimental design. Desain

penelitian ini tidak akan mengambil subjek secara acak dari populasi

tetapi menggunakan seluruh subjek dalam kelompok yang utuh untuk

diberi perlakuan. Jadi peneliti memberi pengaruh terhadap kelas IVA

dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle.

Peneliti ingin mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle. Sedangkan kelas IVB dijadikan kelas kontrol dengan

model konvensional pada pelajaran PKn.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes dan angket.

Instrumen tes dan angket yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh

pengetahuan siswa dan bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti

proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle.

1. Tes

Instrumen yang digunakan peneliti berupa instrumen tes. Tes adalah

instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan

subjek penelitian dengan cara pengukuran. Teknik ini digunakan untuk

mengukur kemampuan  siswa dalam menguasai materi pelajaran tertentu.
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Tes yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa hasil

belajar kognitif siswa. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan

jamak, setiap jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki

skor 0. Tes diberikan kepada kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas

eksperimen yaitu pretest dan posttest. Berikut kisi-kisi soal tes yang

digunakan.

Tabel 3.4 Kisi-kisi tes hasil belajar PKn

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator
Soal

Tujuan
yang ingin

dicapai

Ranah
Kognitif

No.
Soal

3.Mengenal
sistem
pemerintah-
an tingkat
pusat.

3.1 Mengenal
lembaga-
lembaga
negara
dalam
susunan
pemerintah-
an tingkat
pusat,
seperti
MPR, DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,
dst.

Menjelaskan
pengertian
pemerintah
dan sistem
pemerintah-
an.

Siswa dapat
menjelaskan
pengertian
pemerintah
dan sistem
pemerintah-
an.

C2
12, 13,
15, 16,

19

Menyebut-
kan lembaga
legislatif.

Siswa dapat
menyebutk-
an lembaga
legislatif
beserta
tugasnya.

C1

1, 2, 3,
5,  10,
14, 18,

20

Menjelas-
kan
lembaga
eksekutif.

Siswa dapat
menjelaskan
lembaga
eksekutif.

C2
4, 6, 7,

8, 9,
11, 17

Jumlah Item Pertanyaan 20

2. Angket

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket respon siswa. Angket

merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan

data dalam pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle.
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Tabel 3.5 Kisi-kisi respon siswa terhadap pengaruh penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle

Variabel
penelitian Indikator No. Item Soal Jumlah

Penerapan
strategi
pembelajaran
aktif tipe
crossword
puzzle

1. Menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan. 4, 10, 14 3

2. Meningkatkan pemahaman
siswa terhadap materi yang
dipelajari.

2, 13, 15 3

3. Meningkatkan motivasi belajar
siswa. 1, 11, 12 3

4. Terwujudnya kerjasama antar
sesama siswa 8, 9 2

5. Melatih keberanian siswa
untuk tampil presentasi. 6, 7 2

6. Melatih kedisiplinan siswa
dalam menghargai waktu untuk
belajar.

3, 5, 16 3

Jumlah Item Pertanyaan 16 16

F. Uji Coba Instrumen

Setelah instrumen tes dan angket tersusun kemudian diujicobakan kepada

kelas yang bukan menjadi subjek penelitian. Tes dan angket uji coba ini

dilakukan untuk mendapatkan persyaratan tes dan angket yaitu validitas dan

reliabilitas. Tes dan angket uji coba ini dilakukan pada kelas IV SDN 1 Metro

Timur yang memiliki persamaan dengan SDN 3 Metro Pusat. Baik persamaan

dari kurikulum yang menggunakan KTSP, KKM yang telah ditentukan untuk

mata pelajaran PKn yaitu 75, dan persamaan akreditasi sekolah yang

terakreditasi A.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah diadakan uji coba instrumen, selanjutnya menganalisis hasil uji coba

instrumen. Uji coba tersebut meliputi validitas dan reliabilitas.
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1. Validitas

Yusuf (2014: 234) menyatakan validitas yaitu seberapa jauh instrumen itu

benar-benar mengukur apa (objek) yang hendak diukur. Sementara itu,

Sanjaya (2014: 254) menyatakan validitas adalah tingkat kesahihan dari

suatu tes yang dikembangkan  untuk mengungkapkan apa yang hendak

diukur.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis instumen pengumpul data yang

berbeda yaitu soal tes dan angket. Dengan demikian diperlukan dua teknik

analisis uji validitas yang berbeda, berikut peneliti jabarkan.

a. Validitas Tes

Untuk mengukur tingkat validitas soal tes, digunakan rumus korelasi

product moment dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2010,

rumus yang digunakan sebagai berikut.

Keterangan:

rpbi =  koefisien korelasi product moment
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item

yang dicari korelasi
Mt =  mean skor total
St =  simpangan baku
p =  proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q =  1-P
(Sumber dari Kasmadi, 2014: 157)

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α = 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel, maka alat

ukur tersebut tidak valid.
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Pelaksanaan  uji coba soal tes kognitif (pilihan jamak) dilaksanakan pada

tanggal 27 Januari 2017. Mencari validitas soal tes kognitif (pilihan

jamak) dilakukan  uji coba soal dengan jumlah responden sebanyak 20

siswa. Jumlah soal yang diujicobakan sebanyak 30 soal. Setelah

dilakukan uji coba soal, dilakukan analisis validitas butir soal

menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan program

Microsoft Office Excel 2010. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh butir

soal sebanyak 21 butir soal dan 9 butir soal yang tidak valid. Peneliti

menggunakan 20 pertanyaan di mana 20 pertanyaan tersebut mewakili

setiap indikator. Berikut data lengkap hasil analisis validitas butir soal tes

kognitif.

Tabel 3.6 Data uji validitas butir soal pilihan jamak

No Item Nilai
Validitas

Kriteria
No Item Nilai

Validitas
Kriteria

Lama Baru Lama Baru

1 1 0,48 Valid 16 - 0,23
Tidak
Valid

2 - 0,45 Valid 17 11 0,47 Valid

3 2 0,64 Valid 18 12 0,56 Valid

4 3 0,34
Tidak
Valid

19 13 0,56 Valid

5 - 0,63 Valid 20 - -0,11
Tidak
Valid

6 4 0,53 Valid 21 - 0,04
Tidak
Valid

7 - 0,04
Tidak
Valid

22 14 0,50 Valid

8 5 0,54 Valid 23 15 0,48 Valid

9 6 0,54 Valid 24 16 0,45 Valid

10 - 0,38
Tidak
Valid

25 - 0,15
Tidak
Valid

11 7 0,54 Valid 26 17 0,52 Valid

12 8 0,52 Valid 27 - 0,22
Tidak
Valid

13 9 0,51 Valid 28 18 0,56 Valid

14 10 0,57 Valid 29 19 0,61 Valid

15 - 0,26
Tidak
Valid

30 20 0,52 Valid

Ket: rtabel = 0,44
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b. Validitas Angket

Mengukur tingkat validitas angket mengunakan rumus korelasi product

moment dengan bantuan Microsoft Ofice Excel 2010, rumus yang

digunakan sebagai berikut.

rxy =
∑ (∑ )(∑ ){ ∑ ² – (∑ )²}{ ∑ ² – (∑ )²}

Keterangan:
N = Jumlah responden
X = Skor mentah variabel X
Y = Skor mentah variabel Y
(Sumber dari Muncarno, 2015: 51)

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid. Sedangkan apabila rhitung< rtabel, maka alat

ukur tersebut tidak valid.

Pelaksanaan  uji coba angket dilaksanakan pada tanggal 27 Januari

2017 pada kelas IVA SDN 1 Metro Timur. Mencari validitas angket

dilakukan uji coba angket yang dilaksanakan pada kelas IVA sebanyak

20 siswa. Jumlah pernyataan yang diujicobakan yaitu sebanyak 24

pernyataan. Berdasarkan hasil analisis validitas butir pernyataan,

terdapat 16 butir pernyataan yang valid dan 9 butir pernyataan yang

tidak valid. Berikut data lengkap hasil analisis validitas angket.

Tabel 3.7 Data uji validitas butir angket penerapan strategi pem-
belajaran aktif tipe crossword puzzle

No Item
Nilai Validitas Kriteria

Lama Baru
1 1 0,89 Valid
2 2 0,72 Valid
3 3 0,83 Valid
4 - 0,09 Tidak Valid
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No Item
Nilai Validitas Kriteria

Lama Baru
5 4 0,74 Valid
6 - -0,07 Tidak Valid
7 5 0,54 Valid
8 6 0,65 Valid
9 - 0,03 Tidak Valid
10 7 0,70 Valid
11 - 0,25 Tidak Valid
12 8 0,58 Valid
13 9 0,46 Valid
14 - 0,26 Tidak Valid
15 10 0,83 Valid
16 11 0,59 Valid
17 12 0,55 Valid
18 13 0,77 Valid
19 - 0,26 Tidak Valid
20 - - 0,06 Tidak Valid
21 14 0,75 Valid
22 15 0,85 Valid
23 - - 0,14 Tidak Valid
24 16 0,83 Valid

Ket: rtabel= 0,44

2. Reliabilitas

Yusuf (2014: 242) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reliabilitas

merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian

terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda.

Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada subjek

yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif

sama.

Sama halnya dengan uji validitas pada penelitian ini terdapat dua jenis

instumen pengumpul data yang berbeda yaitu soal tes dan angket. Dengan

demikian diperlukan dua teknik analisis uji reliabilitas yang berbeda,

berikut peneliti jabarkan.
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a. Reliabilitas Soal Tes

Menghitung reliabilitas soal tes dengan teknik KR 20 (Kuder

Richardson) digunakan rumus sebagai berikut.

= ∑

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan

benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = varians total
(Sumber dari Arikunto, 2012: 115)

Perhitungan reliabilitas tes pada penelitian ini dibantu dengan program

Microsoft Office Excel 2010. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut

akan diperolah kriteria penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Indeks

reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.8 Koefisien reliabilitas

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber dari Arikunto, 2006: 276)

Menguji reliabilitas tes kognitif pilihan jamak dari jumlah soal yang

valid, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus product

moment dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2010.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rhitung = 0,90.
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Kemudian harga tersebut dibandingkan dengan kriteria reliabilitas tes

menurut Arikunto dan diperoleh kesimpulan bahwa soal tes tersebut

mempunyai kriteria reliabilitas sangat kuat sehingga soal tersebut dapat

dipergunakan dalam penelitian ini.

b. Reliabilitas Angket

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas angket didasarkan pada

pendapat Kasmadi dan Nia (2014: 79) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha

cronbach, yaitu:r = . 1 − Σσ
σ

Keterangan :
r11 = Reliabilitas angket
Σσ = Varians skor tiap-tiap item
σtotal = Varian total
n = Banyaknya soal

Perhitungan reliabilitas angket  pada penelitian ini dibantu dengan

program Microsoft Office Excel 2010. Hasil perhitungan dari rumus

korelasi alpha cronbach (r11) dikonsultasikan dengan nilai tabel r

product moment dengan  α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah

keputusannya jika r11> rtabel berarti reliabel, sedangkan jika r11< rtabel

berarti tidak reliabel.

Butir pertanyaan angket yang valid, dicari reliabilitas angket

menggunakan rumus koefisien alpha dengan bantuan program
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Microsoft Office Excel 2010. Berdasarkan perhitungan tersebut

(lampiran 16 halaman 110), diperoleh nilai reliabilitas angket 0,94.

Nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria reliabilitas menurut

Arikunto yaitu r hitung > 0,44 atau 0,94 > 0,44 sehingga diperoleh

kesimpulan bahwa angket tersebut reliabel. Jadi angket tersebut dapat

dipergunakan dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil

belajar PKn pada ranah kognitif siswa.

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada

beberapa cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara

lain dengan kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji liliefors,

dengan teknik kolmogorov-smirnov, dan dengan SPSS 23.0.

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan uji chi

kuadrat. Langkah-langkah penggunaannya sebagai berikut.

1) Pengujian normalitas diawali dengan menentukan hipotesis nol

dan hipotesis alternatif, yaitu:

H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
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2) Pengujian dengan rumus chi-kuadrat, yaitu:

χ = (f − f )f
Keterangan:
χ2 : Chi Kuadrat/ normalitas sampel
Fo : Frekuensi yang diobservasi
Fh : Frekuensi yang diharapkan
k : Banyaknya kelas interval
(Sumber dari Sugiyono, 2010: 107)

3) Kaidah keputusan apabila χ2
hitung < χ2

tabel maka populasi

berdistribusi normal, sedangkan apabila χ2
hitung > χ2

tabel maka

populasi tidak berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis

ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada

masing-masing katagori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila

asumsi homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada

tahap analisis data lanjutan. Keperluan penelitian hanya untuk

keluaran test of homogenity of varience yang digunakan, sementara

keluaran data yang lain tidak digunakan. Berikut langkah-langkah uji

homogenitas.

1) Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat

H0 : Tidak ada persamaan variansi dari beberapa kelompok

data sama

Ha : Ada persamaan varian dari beberapa kelompok data
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2) Menentukan taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf

signifikannya adalah α = 5% atau 0,05.

3) Uji homogenitas menggunakan uji-F dengan rumus

F =

(Sumber dari Muncarno, 2015: 57)

Keputusan uji jika Fhitung< Ftabel maka homogen, sedangkan jika

Fhitung> Ftabel maka tidak homogen.

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.

NP = X 100
Keterangan:
NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber dari Purwanto, 2008: 102)

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat dihitung

dengan rumus:

X =

Keterangan:
X = nilai rata-rata seluruh siswaΣX = total nilai yang diperoleh siswa
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ΣN = jumlah siswa
(Sumber dari Aqib, dkk., 2010: 40)

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara

klasikal dapat digunakan rumus berikut.

P =
Σ

Σ
x 100 %

(Sumber dari Aqib, dkk., 2010:41)

d. Peningkatan Pengetahuan (N-Gain)

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas

kontrol maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan

peningkatan pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan

pengetahuan, menurut Meltzer dalam Asmayanti (2012: 54) dapat

digunakan rumus sebagai berikut.

N-Gain =

Dengan kategori sebagai berikut.

Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1

Sedang  : 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7

Rendah  : N-Gain < 0,3

3. Pengujian Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh X

(strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle) terhadap Y (hasil

belajar PKn) maka diadakan uji kesamaan rata-rata. Perhitungan
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hipotesis dalam penelitian ini dibantu dengan program microsoft office

excel 2010. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Student’t

karena peneliti akan membuktikan apakah terdapat perbedaan yang

berarti antara H dan H . Adapun rumus uji t (t-test) sebagai berikut

(Yusuf, 2014: 290):

t = X − X( ) ( )( ) +
Keterangan :
t = uji hipotesisX = rata-rata data pada sampel 1X = rata-rata data pada sampel 2n = jumlah anggota sampel 1n = jumlah anggota sampel 2S = simpangan baku sampel 1S = simpangan baku sampel 2S = varians sampel 1S = varians sampel 2

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan

kerangka pikir (Sugiyono, 2013: 96). Sehingga peneliti menentukan

hipotesis sebagai berikut.

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikansi pada penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar

PKn siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat.

Ha: Terdapat pengaruh signifikansi pada penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar

PKn siswa kelas IV SDN 3 Metro Pusat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi pembelajaran aktif

tipe crossword puzzle terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 3

Metro Pusat. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen

adalah 75,35 sedangkan kelas kontrol adalah 69,09. Begitu pula dapat dilihat

dari nilai N-gain kelas eksperimen 0,60, sedangkan nilai N-gain kelas kontrol

0,39, selisih N-Gain kedua kelas tersebut sebesar 0,21.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan manual diperoleh thitung = 2,84

> ttabel = 1,68 yang menandakan bahwa tingkat kebermaknaannya signifikan

dan Ha dinyatakan diterima. Sedangkan informasi lain diketahui bahwa nilai

rata-rata skor angket pada kelas eksperimen sebesar 74,94. Hal ini

menandakan secara umum siswa merasa terdapat ada pengaruh penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle dapat membantu siswa

dalam memahami materi yang dipelajari.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian

pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle, maka

ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi Siswa

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle dapat diterapkan untuk

dapat menarik minat siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran

PKn.

2. Bagi Guru

Strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle dapat dipakai sebagai

alternatif untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Sekolah yang menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe crossword

puzzle, sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan dan inovasi strategi pembelajaran aktif yang tepat khususnya

dalam meningkatkan hasil belajar PKn.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Peneliti yang ingin menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe

crossword puzzle dapat ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya,

dengan memperhatikan alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk

media pembelajaran, dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah.
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