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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya partisipasi 

belajar siswa belajar IPS di kelas IX.A SMPN 1 Lembah Gumanti. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan partisipasi belajar IPS 

siswa kelas IX.A SMPN 1 Lembah Gumanti berbantuan Teka-Teki Silang. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek penelitian adalah 

siswa kelas IX.A yang berjumlah sebanyak 22 orang. Penelitian ini dilakukan 

melalui dua siklus penelitian, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan  lembar 

observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian 

tentang partisipasi belajar siswa menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata 

partisipasi belajar siswa mencapai 70 % kemudian mengalami peningkatan pada 

siklus 2 menjadi 84,25%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media teka-teki silang pada pelajaran IPS dapat meningkatkan partisipasi belajar 

siswa di kelas IX.A SMPN I Lembah Gumanti. 

 

kata kunci: partisipasi belajar, IPS, teka teki silang 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

yang ada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SMP). 

Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas menjelaskan bahwa mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan muatan wajib yang harus ada dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Menurut Sapriya (2011:20) 

pengertian IPS di tingkat persekolahan mempunyai perbedaan makna, 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa khususnya antara IPS 

untuk Sekolah Dasar (SD), IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS 

untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengertian IPS di persekolahan tersebut 

ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, gabungan dari berbagai 
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mata pelajaran dan ada pula yang mengartikan IPS sebagai program pengajaran. 

Hal ini dapat dilihat dari pendekatan masing-masing jenjang. Pembelajaran IPS 

di SMP merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran atau dengan ruang 

lingkup materi yaitu sejarah, geogafi, ekonomi, dan sosiologi. Pembelajarn IPS 

perlu diorganisaskan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner atau 

transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan psikologi perkembangan 

peserta didik.  Pendidikan IPS di sekolah menurut Sumantri (2001: 44) adalah 

penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan 

agama yang disusun dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan.  

Proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS membutuhkan partisipasi 

belajar yang aktif dari peserta didik. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“partisipasion” yang artinya pengambilan bagian atau pengikutsertaan. 

Partisipasi merupakan kegiatan yang mengikutsertakan peserta didik dalam 

pembelajaran untuk aktif melaksanakan dan memecahkan suatu masalah belajar. 

Partisipasi juga dapat juga diartikan suatu kegiatan yang mengikutsertakan 

peserta didik dalam situasi belajar yang mampu mengembangkan 

pemahamannya. Suryosubroto (2009:294) mendefinisikan bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan  mental dan emosi seta fisik  peserta didik dalam 

memberikan inisiatif terhadap kegiatan- kegiatan yang dilancarkan oleh 

organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas 

keterlibatannya.  

Sejalan dengan Suryobroto, Taniredja, dkk (2010: 96) menyatakan bahwa 

partisipasi merupakan suatu tingkat sejauh mana peserta didik melibatkan diri 

dalam kegiatan dan menyumbangkan tenaga dan fikirannya dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Selain itu, Rusman (2013:323-324) menyatakan bahwa 

pembelajaran partisipatif yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. 
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Dari pengamatan penulis dalam kegiatan pembelajaran IPS yang 

dilakukan guru IPS di SMP Negeri 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih 

banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, guru kurang 

menggunakan media pembelajaran, metode dan model-model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif yang dapat menumbuhkan minat belajar anak. Dalam 

hal ini peranan guru dalam merancang pembelajaran yang baik sangatlah 

penting. Guru secara fleksibel harus mampu memilih strategi dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi, karakteristik peserta didik dan tujuan 

yang diharapkan. Guru IPS dituntut untuk mampu memilih metode dan model 

pembelajaran  yang sesuai dan mampu meningkatkan partisipasi dan hasil 

belajar siswa, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Penggunaan 

strategi/model dan media pembelajaran secara kreatif akan memungkinkan 

siswa untuk  belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Penggunaan media teka teki silang akan membuat siswa berpartisipasi 

aktif terlibat dalam pembelajaran melalui interaksi dengan guru dan teman serta 

akan merangsang pemikiran mereka yang terlibat pembelajaran sehingga 

kegiatan dan usaha mereka lebih produktif. Penggunaa media teka teki silang 

dalam pembelajaran dan kooperatif memiliki dampak positif terhadap siswa 

yang prestasi belajarnya rendah. Siswa yang berkemampuan tinggi dapat 

menjadi pembimbing bagi siswa yang berkemampuan rendah dan sedang, siswa 

yang berkemampuan rendah mampu melibatkan diri dalam diskusi kelompok, 

baik secara sosial maupun kognitif.  

Arsyad (2013:10) menyampaikan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian 

dan minat siswa dalam belajar. Menurut Sujana dan Rifai (2002:2) media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran 

yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai.  
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Menurut Munir (2005), teka-teki Silang dapat juga diartikan sebagai 

permainan dimana kita harus mengisi ruang-ruang kosong berbentuk kotak 

putih dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk 

atau pertanyaan yang diberikan. Petunjuk biasanya dibagi ke dalam kategori 

mendatar dan menurun tergantung posisi kata-kata yang harus diisi, seperti 

yang diungkapkan oleh Collins (2006), Teka-teki silang adalah sebuah teka-teki 

dimana kata-kata ditemukan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk sesuai 

nomor dan ditulis ke dalam kotak-kotak. Berdasarkan paparan fenomena dan 

keunggulan media TTS di atas, maka penting dilakukan penelitian tindakan 

kelas mengenai peningkatan partispasi belajar siswa kelas IX.A SMPN 1 lembah 

Gumanti berbantuan media Teka Teki Silang (TTS). 

METODOLOGI 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Setting dan subjek penelitian ini dilakukan di Kelas IX.A SMP Negeri 1 Lembah 

Gumanti, Kabupaten Solok yang berjumlah 22 orang siswa. Penelitian ini 

dilakukan dengan 2 siklus dan masing-masing siklus terdapat 3 kali pertemuan. 

Secara garis besar, ada empat tahap per siklus yang akan dilakukan selama 

proses pembelajaran, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi 

dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan berupa hasil pengamatan 

partisipasi belajar siswa kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

berupa persentase. Selanjutnya, hasil persentase partisipasi belajar siswa dibahas 

dan ditarik suatu kesimpulan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Perencanaan  

Dari hasil diskusi dengan observer diperoleh beberapa hal yang harus 

dipersiapkan sebelum pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dan II dimulai, 

agar pembelajaran terlaksana dengan baik, antara lain: (1) membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran sesuai Kompetensi Dasar (KD); (2) mempersiapkan 
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materi pembelajaran/ bahan ajar; dan (3) membuat media power point tentang 

perubahan sosial budaya dan globalisasi. 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan Awal/Pendahuluan 

Guru memasuki kelas bersama dengan kolaborator dengan mengucapkan 

salam dan  memperhatikan kebersihan dan kerapian kelas IX.A. Guru bersama 

siswa dipimpin oleh ketua kelas berdo’a dan membaca Al-Qur’an untuk 

memulai pelajaran,  kemudian guru mengambil daftar hadir siswa. Guru 

meminta siswa untuk duduk pada kelompok yang sudah dibagi. Guru 

melakukan apersepsi dengan tanya jawab untuk mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi sekarang tentang faktor pendorong terjadinya globalisasi, “coba 

siapa yang bisa menjelaskan kembali ciri-ciri globalisasi?” Beberapa siswa 

mengacungkan jarinya untuk menjawab, dan guru mempersilakan siswa Vina 

Yoranza Sari untuk menjawabnya bahwa ciri-ciri globalisasi  adalah perubahan 

dalam ruang dan waktu bu “bagus”. Kemudian Azura juga menjawabnya 

ketergantungan ekonomi bu, peneliti memberikan aplaus dengan mengucapkan 

bagus pada siswa tersebut. 

Kegiatan inti  

Guru menampilkan power point yang berisi gambar tentang pengaruh 

globalisasi untuk memotivasi dan menarik perhatian siswa dalam pembelajaran 

dan menjelaskan materi secara garis besar. Selanjutnya, Guru membagikan LKS 

dalam bentuk Teka Teki Silang kepada setiap kelompok untuk dikerjakan dan  

menjelaskan bahwa waktu yang disediakan untuk mendiskusikannya selama 20 

menit. Setelah mendapat penjelasan siswa langsung mengerjakan soal-soal yang 

terdapat pada LKS tersebut. Dari pengamatan peneliti proses pembelajaran 

dalam pertemuan 3 pada siklus II ini pada umumnya  siswa sudah  

berpartisipasi aktif dalam melaksanakan  diskusi kelompok. Kemudian guru 

memantau dengan berkeliling menuju kelompok-kelompok diskusi sambil 
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menayakan “Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKS?”, mereka 

menjawab tidak bu.  

Setelah selesai  kelompok diskusi mengerjakan LKS, sebelum kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, sama halnya dengan pertemuan dua guru 

meminta  kepada  masing-masing ketua kelompok diskusi untuk mencabut lot 

yang telah disediakan oleh guru. Pada pertemuan ini  yang tampil adalah 

kelompok yang mendapat lot empat yang  anggotanya terdiri dari Tarisa Okta, 

Tika, Toni Okta, Ulva Ramadani dan Vina Yoranza S. Setelah disajikan hasil 

diskusi kelompoknya, dipersilakan kelompok lain memberikan pertanyaan atau 

tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok empat. Mira dari kelompok 2 

mengajukan pertanyaan, “jelaskan bagaimana cara kita menghadapi pengaruh 

negatif globalisasi dalam masyarakat?”.Pertanyaan tersebut dijawab oleh Vina 

yoranza S, bahwa kita harus menyaringnya mana yang baik kita contoh dan 

yang buruk kita buang, atau westernisasi contohnya. Dari jawaban kelompok 

presentase guru memberikan aplaus sambil tepuk tangan dengan mengucapkan 

kata bagus  

Setelah selesai menjawab pertanyaan dari kelompok  2, selanjutnya 

diminta lagi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain , Dahlia dari 

kelompok 1 menayakan “Jelaskan kembali beberapa dampak negatif dari 

pengaruh globalisasi yang marak sekarang ini?”. Kembali kelompok presentasi 

menjawab pertanyan dari Dahlia, yang dijawab oleh Tika bahwa dampak negatif  

daripengaruh globalisasi yang marak terjadi sekarang ini  adalah tawuran, 

Bullying, pelanggaran asusila sebagainya. Toni Oktria Juga menambahkan 

jawaban dari tika tentang  pengaruh negatif globalisasi yaitu penggunaan obat-

obat terlarang seperti narkoba. Guru memberikan semangat untuk semua siswa 

ikut berpartisipasi dalam kelompok supaya semua individu ada nilai.  

Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya yaitu memberikan kuis 

kepada seluruh siswa. Kuis dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Pada saat 

menjawab kuis guru mengingatkan kepada siswa untuk tidak boleh saling 
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membantu dan harus jujur dalam mengerjakannya, meskipun siswa berada 

dalam satu kelompok. Dan  bagi yang mencontek atau bekerja sama dalam 

menjawab kuis maka lembaran kuisnya tidak akan diperiksa. 

Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Selanjutnya guru merefleksi tentang model dan kegiatan 

pembelajaran yang dipakai hari ini dengan mengajukan pertanyaan “apakah 

proses pembelajaran IPS hari ini menyenangkan?”. Rata-rata siswa menjawab 

“sangat menyenangkan”, Pada langkah berikutnya peneliti kembali 

menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita ulangan harian. 

Kemudian guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Pengamatan  

Partisipasi siswa dalam pembelajaran diperoleh melalui lembar observasi  

pada siklus 1. Berdasarkan pelaksanaan penelitian pada siklus I diperoleh data 

partisipasi belajar siswa selama proses pembelajaran berbantuan media teka-teki 

silang. Partisipasi siswa dalam belajar melalui beberapa indikator. Dari indikator 

siswa yang mengajukan pertayaan jika belum jelas rata-rata adalah baik dengan 

skor persentase 67% pada siklus I dan 78% pada siklus II. Hal ini ditandai 

dengan tingginya kemauan siswa untuk bertanya jika ada pembelajaran yang 

belum dimengertinya. Pada indikator menjawab pertanyaan guru dan teman 

tergolong  baik dengan skor 54% pada siklus I dan 74% pada siklus II. Hal ini 

terlihat dari mereka yang antusias  dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Indikator memberikan pendapat untuk memecahkan masalah memiliki skor 60% 

pada siklus I dan 78% pada siklus II dengan klasifikasi baik. Hal ini terlihat dari 

kemampuan siswa mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Silberman (1996:9) yang menyatakan 

bahwa “Pembelajaran bukanlah sekedar menceritakan dan transfer pengetahuan. 

Pembelajaran yang membuahkan hasil belajar yang langgeng bila siswa terlibat 

secara aktif dengan berbagai kegiatan belajar”. Siswa akan aktif dalam 
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pembelajaran bila siswa banyak mengerjakan berbagai tugas. Siswa harus 

memperhatikan dengan aktif, berani bertanya kepada teman atau guru, mau 

menjawab pertanyaan, berani mengemukakan pendapat, turut membantu 

memecahkan masalah, dan berani menjelaskan atau mempresentasikan baik 

dalam diskusi kelompok maupun dalam diskusi presentasi di depan kelas. Di 

samping itu, siswa harus banyak menggunakan otak, mengakaji gagasan, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari.  

Partisipasi siswa pada indikator presentasi di depan kelas juga tergolong 

baik dengan perolehan skor sebesar 67% pada siklus I dan 80% pada siklus II. 

Hal ini terlihat dari keaktifan siswa dalam presentasi materi di depan kelas. 

Kemudian pada indikator ikut serta dalam diskusi kelompok memperoleh skor 

sebesar 72% pada siklus I dan 82% pada siklus II. Pada indikator aktif 

mengerjakan soal yang diberikan  guru reratanya adalah 63% pada siklus I dan 

90% pada siklus II. Hal ini terlihat dari semangat dan keaktifan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal yang diberikan. Selanjutnya indikator mengerjakan tugas 

secara tuntas dan tepat waktu memiliki rerata sebesar 85% pada siklus I dan 95% 

pada siklus II. Indikator mengerjakan tes secara individu dengan jujur 

memperoleh hasil skor yang paling menonjol yaitu sebesar 90% pada siklus I dan 

97% pada siklus II. Hal ini ditandai bahwa jika siswa dirangsang dengan model 

dan media yang tepat dalam belajar maka partisipasinya akan terus meningkat.  

Berdasarkan hasl pengamatan siklus I dan II di atas, dapat dipahami 

bahwa penggunaan media Teka Teki Silang sangat berguna untuk membuat 

antusias dan partisipasi siswa dalam belajar menjadi meningkat. Rata-rata 

partisipasi belajar IPS siswa kelas IX.A SMPN 1 lembah Gumanti adalah 69,75% 

pada siklus I dan 84,25% pada siklus II.  Hal tersebut senada dengan pendapat 

Zaini dkk (2008:71) yang menyatakan bahwa teka-teki dapat digunakan sebagai 

pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar 

yang sedang berlangsung, bahkan pembelajaran dengan ini dapat melibatkan 

partisipasi  peserta didik secara aktif sejak awal.  
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d. Refleksi  

 Kegiatan refleksi ini dilakukan peneliti dengan melihat permasalahan 

yang ditimbulkan  saat pembelajaran berlangsung. Setelah dilihat dari semua 

indikator yang dikemukakan dari siklus 1, maka partipisasi belajar IPS siswa 

terlihat masih rendah dan belum sesuai dengan target yang di harapkan yaitu 

sebesar 80%. Masih belum terlalu optimalnya partisipasi belajar siswa pada 

siklus I di aspek ini diduga akibat beberapa faktor. Pertama setelah apel pagi di 

lapangan siswa sering terlambat masuk ke dalam kelas dengan alasan jajan 

karena lapar, sehingga tidak kosentrasi dalam belajar. Kedua siswa tidak 

bersungguh-sungguh memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ketiga 

kebiasaan atau karakter belajar siswa di sekolah peneliti yang masih enggan atau 

malu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi dan hasil belajar IPS siswa kelas IX.A SMPN 1 Lembah Gumanti 

mengalami peningkatan setelah menggunakan bantuan media teka-teki silang. 

Hal ini terlihat dari partisipasi dan hasil belajar siswa yang meningkat pada 

setiap siklus. Berdasarkan kesimpulan dan implikasi pada penelitian tindakan 

kelas ini, dapat dikemukakan saran, yaitu: pembelajaran berbantuan teka teki 

silang ini telah terbukti dapat meningkatkan minat dan partisipasi belajar siswa. 

Oleh sebab itu, bagi guru IPS kelas IX dapat disarankan agar menggunakan 

media TTS sehingga pembelajaran tidak menjadi monoton.  
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