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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun  mental yang 

saling terkait sehingga dapat membuahkan hasil belajar yang optimal. Dengan 

demikian, belajar yang berhasil selalu melalui berbagai macam aktivitas fisik 

maupun psikis. Sardiman (2007) menyatakan tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting dalam interaksi belajar mengajar. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak 

mungkin terjadi. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik 

yang kemudian tampak pada hasil belajarnya. Aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar sangat menentukan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran IPA di 

kelas IV SDN Batukerbuy II Pamekasan menunjukkan bahwa guru cenderung 

menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, dan tidak adanya 

media yang mendukung proses belajar mengajar yang digunakan oleh guru dalam 

penyampaian materi, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang tertarik untuk 

belajar, dan siswa menjadi bosan. Karena metode ceramah hanya menuntut siswa 

untuk mendengarkan penjelasan dari guru saja dengan tidak mengembangkan 

aktivitas yang lainnya seperti membaca, bertanya, berdiskusi, menganalisis serta 

mengungkapkan pendapatnya. Dan tidak adanya media yang cocok untuk mata 

pelajaran IPA pada materi sumber daya alam menyebabkan siswa belum terlalu 
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paham tentang materi tersebut, dan hanya sebagian siswa yang terlibat dalam 

proses pembelajaran, sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pelajaran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang terlibat 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung, bahkan siswa cenderung ramai 

sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran, mengobrol pada waktu pelajaran, 

mengganggu teman yang lainnya, dan tidak banyak siswa yang mengajukan 

pertanyaan atau mengungkapkan pendapatnya. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru aktivitas siswa yang kurang 

dalam kegiatan belajar mengajar akan berdampak pada hasil belajar siswa. Ini 

terlihat pada data hasil belajar siswa pada tahun ajaran 2012/2013 pada materi 

Sumber Daya Alam yang menunjukkan 57% siswa tidak mencapai ketuntasan 

belajar. Hasil tersebut masih kurang dari kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

yang sudah ditentukan yaitu 70 untuk pembelajaran IPA. 

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar diperlukan langkah- langkah 

sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal yang harus dilakukan 

dengan menggunakan metode yang cocok dengan kondisi siswa agar siswa dapat 

berfikir kritis, logis, dan dapat memecahkan msalah dengan sikap terbuka, kreatif, 

inovatif, menyenangkan, dan membangkitkan aktivitas belajar.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka ditawarkan metode 

pembelajaran kooperatif yaitu metode STAD. STAD (Student Teams Achievement 

Division) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik 

yang berbeda – beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan 

pembelajaran. Tidak hanya secara akademik, siswa juga dikelompokkan secara 
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beragam berdasarkan gender, ras, dan etnis. Strategi ini pertama kali 

dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan – rekannya di John Hopkins 

University. ( dalam Miftahul Huda, 2013: 201-203). Dengan metode pembelajaran 

STAD, kemungkinan siswa yang tadinya pasif dan suasana belajar kurang 

menyenangkan akan berubah menjadi aktif, kreatif, menyenangkan, dan dapat 

membangkitkan aktivitas belajar yang bermuara pada peningkatan hasil belajar 

siswa itu sendiri. Agar pelaksanaan meode STAD lebih efektif lagi maka 

ditambah penggunaan media. Media yang digunakan yaitu media Teka Teki 

Silang (Crossword Puzzle). Crossword Puzzle  menurut Rinaldi Munir (2005) 

(http://www.cse.ohio.html) merupakan suatu permainan dengan tempelate yang 

berbentuk segi empat yang terdiri dari kotak-kotak yang berwana hitam putih, 

serta dilengkapi 2 lajur, yaitu mendatar (kumpulan kotak yang berbentuk satu 

baris dan beberapa kolom) dan menurun (kumpulan kotak satu kolom dan 

beberapa baris). Fungsi kegunaan dari teka teki silang itu sendiri yaitu 

membangun saraf-saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga 

fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus menerus 

belajar dengan santai. Karena belajar dengan santai inilah yang dapat membuat 

siswa menjadi lebih paham dan mudah masuk dalam ingatan siswa sehingga siswa 

tidak mudah lupa dengan materi yang sudah diajarkan. 

Penerapan metode STAD dan media TTS (Crossword Puzzle) 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta dapat 

membelajarkan siswa terhadap permasalahan yang ada disekitarnya melalui kerja 

kelompok. Siswa diarahkan untuk mendiskusikan masalah secara bekerja sama 

dalam kelompok, mencari alternatif pemecahan masalah yang paling efektif serta 

http://www.cse.ohio.html/
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melakukan tindak lanjut. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan materi 

pelajaran yang akan di berikan yaitu sumber daya alam. Metode pembelajaran 

STAD disini sangatlah cocok jika dipadukan dengan penggunaan media teka teki 

silang (crossword Puzzle). Hal ini bisa dilihat dari metode STAD yang merupakan 

salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa kelompok 

kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda–beda saling bekerja 

sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan teka teki silang 

(crossword Puzzle) menurut Rinaldi Munir (2005, http://www.cse.ohio .html) 

merupakan media yang dapat menarik perhatian siswa serta melibatkan partisipasi 

siswa untuk aktif sejak kegiatan pembelajaran dimulai. Siswa diajak untuk turut 

serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga 

melibatkan fisik. Dengan penggunaan Teka teki Silang (Crossword puzzle) disini 

diharapkan peserta didik dapat diajak untuk turut serta dalam semua proses 

pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Pembelajaran 

yang tadinya tidak menyenangkan dan kurang menarik,  dengan ini peserta didik 

akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. 

Metode STAD yang dilakukan secara berkelompok dapat digunakan 

bersama dengan media teka teki silang yang juga dilakukan secara berkelompok 

bagi anak SD dengan cara bermain serta mencocokkan huruf pada jawaban 

dengan jawaban lainnya, karena media tts tersebut membutuhkan konsentrasi 

yang tinggi sehingga siswa dapat memperoleh jawaban sesuai jumlah kotak yang 

disediakan. Oleh karena itu dengan memadu padankan metode STAD dengan 

media teka teki silang (crossword Puzzle) diharapkan dapat membuat siswa akan 
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merasakan suasana yang lebih menyenangkan karena dilakukan secara 

berkelompok, sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan 

media Teka Teki Silang (crossword puzzle) dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan judul “Peningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPA Materi Sumber Daya Alam Melalui Penggunaan Metode STAD 

dengan Media Teka Teki Silang (Crossword Puzzle) Siswa Kelas IV Di SDN 

Batukerbuy II Pamekasan.” 

B. Identifikasi / Fokus Masalah 

1. Hasil pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan guru, hasilnya kurang 

memuaskan, 57% siswa tidak memenuhi KKM, yang memenuhi KKM 

hanyalah 43% dari hasil itulah harus dilakukan perbaikan dengan adanya 

penerapan metode STAD dan media Teka teki Silang (crossword puzzle). 

2. Cara guru mengajar di dalam tanpa menggunakan media, karena perlu 

dimaklumi bahwa pada masa anak – anak sering kali tidak memperhatikan 

penjelasan guru jika guru tidak terlebih dahulu menarik perhatian anak – anak. 

Oleh karena itu, guru harus bisa membuat anak – anak tertarik dengan 

penggunaan media yang bisa memotivasi anak untuk terus belajar. 

3.  Aktifitas/ perilaku belajar siswa yang merasa bosan dan kurang fokus terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru akibat tidak adanya media yang digunakan 

guru, sehingga siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah penerapan metode STAD dengan media Teka teki Silang 

(crossword puzzle)  di SDN batukerbuy II Pamekasan? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA 

menggunakan metode STAD dengan media teka teki silang (crossword 

puzzle) di SDN batukerbuy II Pamekasan? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA 

menggunakan metode STAD dengan media teka teki silang (crossword 

puzzle) di SDN batukerbuy II Pamekasan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan metode STAD dengan 

media Teka Teki Silang (crossword puzzle) dalam pembelajaran IPA di SDN 

Batukerbuy II Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan aktifitas belajar IPA 

siswa kelas IV SDN Batukerbuy II Pamekasan melalui penerapan metode  

STAD dengan media Teka Teki Silang (crossword puzzle). 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SDN Batukerbuy II Pamekasan melalui penerapan metode STAD 

dengan media Teka Teki Silang (crossword puzzle).  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, sebagai alternatif dalam pemilihan metode pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas & pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar. 
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2. Bagi peneliti, sebagai pengalaman yang berharga dan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran dengan metode STAD, 

serta bisa menerapkan metode pembelajaran dan media TTS ini kelak jika 

sudah mengajar. 

3. Bagi siswa, dapat meningkatkan daya tarik dan kesenangan terhadap kegiatan 

belajar di kelas, sehingga bisa meningkatkan aktifitas dan  hasil belajar siswa.  

4. Bagi orang lain dan peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan acuan untuk mengadakan penelitian tentang  pembelajaran melalui 

metode permainan lebih lanjut. 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi beberapa istilah yang terdapat 

pada penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional, yaitu: 

1. Media teka teki silang (crosword puzzle) adalah suatu media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan daya 

ingat siswa khususnya yang berkaitan dengan materi yang telah 

disampaikan. (Eman, 2013. (Online) diakses tanggal 2 januari 2013) 

2. Metode STAD adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan 

akademik yang berbeda – beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan 

tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara akademik, siswa juga 

dikelompokkan secara beragam berdasarkan gender, ras, dan etnis. 

((Miftahul Huda, 2013: 201-203)) 

3. Aktivitas belajar  adalah  aktivitas  yang  bersifat  fisik  maupun  mental  

yang saling  terkait  sehingga  dapat  membuahkan  hasil  belajar  yang  
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optimal. Dengan demikian,  belajar  yang  berhasil  selalu  melalui  berbagai  

macam  aktivitas  fisik maupun psikis. Aktivitas yang diteliti disini yaitu 

Oral Activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

emotional activities seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani tenang dan gugup. (Sardiman, 

2007) 

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat diukur dengan 

menggunakan tes, baik tes tulis maupun tes lisan yang hasilnya dapat berupa 

nilai atau angka.( Sudjana, 2011:22) 

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

batasan istilah adalah penegasan arti dari suatu definisi sehingga tidak terjadi 

kesalaha pahaman dalam penafsiran. 


