
 

 

 

I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu diantara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang 

banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari 

rendahnya rata-rata prestasi belajar.  Pendidikan kita kurang memberikan kesem-

patan kepada peserta didik dalam berbagai mata pelajaran, untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir holistik (menyeluruh), kreatif, objektif, dan logis. Guru 

belum memanfaatkan quantum learning sebagai salah satu paradigma menarik 

dalam pembelajaran, serta kurang memperhatikan ketuntasan belajar secara indi-

vidual.  Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak menguasai materi pembe-

lajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah.  

 

Masalah lain dari pendidikan kita adalah bahwa pendekatan dalam pembelajaran 

masih terlalu didominasi peran guru (teacher centered).  Guru lebih banyak 

menempatkan peserta didik sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik.  Hal ini 

tidak sesuai dengan cita-cita dari tujuan pendidikan nasional, guru diharuskan 

memiliki beberapa prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampua 

internal peserta didik di dalam merancang strategi dan pelaksanakan pembela-

jaran.  Peningkatan potensi internal itu misalnya dengan menerapkan jenis-jenis 



strategi pembelajaran yang memungkinkan  peserta didik mampu mencapai 

kompetensi secara penuh, utuh dan kontekstual. 

 

Masih banyak siswa-siswi yang belum mengembangkan kemampuannya, tidak 

semua siswa memiliki kemampuan belajar yang sama dan tidak semua  pembela-

jaran berjalan dengan baik, tidak jarang dijumpai adanya peserta didik yang lebih 

cepat dalam mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar dan penguasaan 

materi pelajaran yang telah ditentukan. 

 

Peserta didik kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas atau latihan dan menyelesaikan 

soal-soal ulangan sebagai indikator penguasaan kompetensi.  Seharusnya peserta 

didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik lain dapat 

mengembangkan dan memperdalam kecakapannya secara optimal melalui pem-

belajaran pengayaan. 

 

Guna keperluan pemberian pembelajaran pengayaan perlu dipilih strategi dan 

langkah-langkah yang tepat setelah terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap 

potensi lebih yang dimiliki peserta didik.  Kita tahu, semua siswa memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pengajaran dan memperoleh hasil 

maksimal dalam proses pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap siswa 

memiliki potensi dan kemampuan belajar yang berbeda-beda sehingga perlu 

strategi yang tepat untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan 

kereatif peseta didik.  Salah satunya cara yang  dapat dilakukan untuk merangsang 

keingin tahuan peserta didik agar dapat berfikir kreatif ialah  melalui permainan 

Teka-Teki Silang (TTS).  



 

TTS diharapkan mampu membawa peserta didik untuk lebih mengasah 

kemampuan mereka menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan materi yang 

yang telah mereka terima dari guru, dikarenakan manfaat utama dari permainan 

TTS (Teka Teki Silang) ialah membangun saraf-saraf otak yang memberi efek 

menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali optimal. 

 

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang dilakukan di SMP Tunas Harapan 

kelas VII dan VIII berjumlah 85 siswa. Adapun data prestasi belajar pada ulangan 

harian pertama tahun 2012/2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Data prestasi belajar PKn kelas VII dan VIII dari guru yang menga 

   jar di SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

  2012/2013 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 
L P KKM 

Jumlah Siswa 

Lulus KKM 

1 VII-1 25 12 13 70 10 

2 VII-2 25 13 12 70 8 

3 VIII 35 16 19 72 10 

Sumber : Data guru PKn SMP Tunas Harapan Bandar Lampung 

 

Tabel 1 di atas menunjukan bahwa prestasi belajar PKn pada ulangan harian 

pertama tahun pelajaran 2012/2013 masih kurang optimal. Dapat dilihat dari 

jumlah siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak  28 

siswa dari 85 siswa yang ada. Bagi siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) maka siswa tersebut akan mengikuti remedial atau perbaikan. 

Sedangkan 28 siswa yang telah mencapai KKM  terlebih dahulu ini harus 

menunggu di luar kelas ketika teman-teman mereka sedang mengadakan ulangan 

perbaikan atau menuntaskan KKM. Peserta didik kelompok ini seringkali merasa 



telah puas dengan apa yang telah mereka peroleh sehingga menghambat rasa ingin 

tahu peserta didik untuk menemukan gagasan dan ide-ide baru. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti ” Pengaruh 

Pembelajaran Pengayaan Berbentuk TTS (Teka-Teki Silang) Terhadap Kreativitas 

Siswa Kelas VI dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung ” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu diidentifikasi  hal-hal yang 

berkaitan dengan Pengaruh Pembelajaran Pengayaan  Berbentuk TTS (Teka-Teki 

Silang) Terhadap Kreativitas Siswa Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan 

Bandar Lampung.  Hal-hal tersebut adalah:  

1. Ada perbedaan kemampuan siswa dalam belajar 

2. Efektifitas setrategi pembelajaran pengayaan yang diberikan guru 

berpengaruh kepada kreativitas siswa 

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran pengayaan di kelas 

4. Siswa kurang tertarik dan mudah bosan dengan pembelajaran pengayan 

yang di berikan guru. 

5. Penyegaran ingatan melalui permainan teka-teki silang (TTS) 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Penelitian ini mengkaji pengaruh pembelajaran Pengayaan  Berbentuk TTS (Teka-

Teki Silang) Terhadap Kreativitas Siswa Kelas VII Dan VIII SMP Tunas Harapan 

Bandar Lampung.   



Sesuai dengan kajian tersebut maka penelitian ini hanya dibatasi pada 

Pembelajaran Pengayaan  Berbentuk TTS ( Teka-Teki Silang) Terhadap Kreati-

vitas Siswa Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung. 

 

D. Perumusan masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut, “ Apakah  Terdapat Pengaruh Pembelajaran Pengayaan  Berbentuk TTS 

Terhadap Kreativitas Siswa Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar 

Lampung. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan Menguji Pengaruh Pembe-

lajaran Pengayaan  Berbentuk TTS ( Teka-Teki Silang) Terhadap Kreativitas 

Siswa Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan konsep-konsep pendidikan 

Kewarganegaraan, kajian pendidikan PKn sebagai pendidikan kewargane-

garaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, karena  melihat 

hasil penelitian ini dapat menambah konsep-konsep atau teori tentang pembe-

lajaran pengayaan dan kreatifitas siswa SMP Tunas Harapan. 

 



 

 

b. Secara praktis 

1. Memberikan masukan kepada siswa untuk lebih meningkatkan minat dan 

kreativitas dalam belajar. 

2. Memberikan masukan kepada guru agar lebih memahami kemampuan 

siswa dan memberikan perhatian sesuai yang diharapkan. 

3. Sebagai bahan masukan kepada kalangan akdemis yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran pengayan 

terhadap kreativitas siswa. 

 

G. Ruang lingkup penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup menerapkan konsep-konsep Pen-

didikan Kewarganegaraan, kajian pendidikan PKn sebagai pendidikan 

kewarganegaraan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, yaitu 

dengan melihat hasil penelitian ini dapat menambah konsep-konsep atas 

teori tentang pembelajaran pengayaan berbentuk TTS dan kreativitas siswa 

2. Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran pengayaan berbentuk TTS dan 

kreativitas siswa. 

3. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII danVIII 

 



4. Ruang Lingkup Wilayah 

Tempat penelitian ini adalah SMP Tunas Harapan Bandar Lampung 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkanya surat izin penelitian 

pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


