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ABSTRAK 
 

NOFIANA SUDARWATI: “Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Guided Teaching Di 

Dukung Strategi Crossword Puzzle Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi  Ciri-Ciri Benda Padat 

Dan Cair Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Pada Siswa Kelas III Mi Mambaul Hikam , Sidomulyo 

Kec. Semen Kab.Kediri Tahun Ajaran 2016-2017”, Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP 

UniversitasNusantara PGRI Kediri. 2017. 

 

Penggunaan model pembelajaran konvensional dan tidak menggunakan  media pembelajaran 

membuat suasana belajar di kelas kurang hidup, sehingga siswa kelas III mengalami kesulitan 

memahami materi yang ada di buku. Penguunaan metode pembelajaran guided teaching di dukung 

strategi crossword puzzle berperan penting untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keaktifan serta 

keterampilan belajar secara mandiri. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui kemapuan siswa 

tanpa diterapkan metode guided teaching yang didukung strategi crossword puzzle. 2) Mengetahui 

kemapuan siswa setelah diterapkan metode guided teaching yang didukung strategi crossword puzzle. 

3) Mengetahui pengaruh yang signifikan metode guided teaching yang didukung strategi crossword 

puzzle terhadap kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan menggunakan posttest-only 

control design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas III di MI Mambaul Hikam Sidomulyo 

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sebanyak 21 siswa . Teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji t. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kemampuan siswa tanpa menggunakan metode 

guided teaching yang didukung strategi crossword puzzle belum memenuhi nilai KKM yaitu 70, 

dengan nilai mean 65.2) Kemampuan siswa dengan menggunakan metode guided teaching yang 

didukung strategi crossword puzzle sudah memenuhi nilai KKM yaitu 70, dengan nilai mean 72,53) 

Ada pengaruh metode guided teaching yang didukung strategi crossword puzzle terhadap kemampuan 

mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar dengan nilai thitung5,701 

>ttabel 2,704459 

Kesimpulan  dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh metode guided teaching yang 

didukung strategi crossword puzzle terhadap kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan 

cair yang ada di lingkungan sekitar. Disarankan model pembelajaran metode guided teaching yang 

didukung strategi crossword puzzle dapat dijadikan alternative strategi pembelajaran bagi guru. 

 

Kata kunci :guided teaching, strategi crossword puzzle,kemampuan,mengidentifikasi,danciri-ciri  
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I. LATAR BELAKANG 

Di zaman yang serba canggih ini 

sering kali masalah belajar menjadi yang 

nomor dua. Sekolah seringkali sulit 

diminta untuk belajar karena anak 

cenderung lebih berat hati untuk 

meninggalkan gadgets-nya dari pada 

belajar dengan buku pelajaran dan tugas-

tugasnya. Kepedulian orang tua dalam 

memperhatikan anak menjadi salah  satu 

faktor  penyebab anak malas untuk belajar. 

Ini karena orang tua ketika meminta anak 

belajar, tidak didampingi dan 

diawasi.Orang tua cenderung menuntut 

prestasi anaknya di sekolah. Hal ini 

menimbulkan rasa acuh anak terhadap 

pendidikannya di sekolah. Bila menjumpai 

kasus seperti ini mengingatkan penulis 

ketika masih duduk di bangku sekolah 

dasar. Hal yang penting adalah kemauan 

anak untuk tetap melanjutkan sekolah 

hingga dewasa dan mendapatkan bekal 

untuk masa depannya kelak. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah 

mata pelajaran di sekolah dasar (SD). IPA 

merupakan konsep pembelajaran alam dan 

mempunyai hubungan yang sangat luas 

terkait dengan kehidupan manusia. 

Pembelajaran IPA sangat berperan dalam 

proses pendidikan dan juga perkembangan 

teknologi. Pembelajaran IPA diharapkan 

bisa menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta pengembangan lebih lanjut dalam 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa sebagai subjek pendidikan, 

dituntut supaya aktif dalam belajar mencari 

informasi dan mengeksplorasi sendiri atau 

secara berkelompok. Guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan pembimbing kearah 

pengoptimalan pencapaian ilmu 

pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan 

dalam proses pembelajaran siswa mau dan 

mampu mengemukakan pendapat sesuai 

dengan yang telah dipahami, berinteraksi 

secara positif antara siswa dengan siswa 

maupun antara siswa dan guru apabila ada 

kesulitan. Menurut Agus Supriyono 

(2009:163) belajar adalah perubahan 

tingkah laku secara relative permanen dan 

secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

praktek penguatan(motivasi) yang 

dilandasi tujuan tertentu korelasi ini 

menguatkan urgensitas motivasi belajar. 

Fakta di sekolah dasar, banyak 

ditemukan guru senior yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional yang 

dalam penyampaian materi pembelajaran 

menggunakan ceramah. Penyampaian 

materi yang tidak menggunakan  media 

pembelajaran membuat suasana belajar di 

kelas yang kurang hidup. Pembelajaran 

yang  seperti ini merupakan pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru. 

Hendaknya ketika menyampaikan materi 

di kelas guru lebih kreatif dengan  

menggunakan media pembelajaran .  

Media pembelajaran merupakan 

wahana dan penyampaian informasi atau 

pesan pembelajaran pada siswa. Dengan 
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adanya media pada proses belajar 

mengajar, diharapkan dapat membantu 

guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

pada siswa. Oleh karena itu, guru 

hendaknya menghadirkan media dalam 

setiap proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pada pelajaran IPA kelas III 

tentang mengidentifikasi  ciri-ciri benda 

padat dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar pada siswa kelas III masih sangat 

kesulitan memahami materi yang ada di 

buku karena dalam pembelajaran siswa 

dituntut aktif mencari informasi sendiri 

dan guru hanya sebagai pendamping jika 

siswa mengalami kesulitan. Pada 

umumnya siswa cenderung pasif, hanya 

menerima apa yang di sampaikan guru 

tanpa bisa mengeluarkan pendapat, 

bertanya, serta menjawab pertanyaan. 

Untuk memancing keaktifan dan 

kemampuan siswa dalam menyerap 

pembelajaran guru terkadang 

menggunakan metode Guided teaching. 

Guru memberi arahan kepada siswa untuk 

membaca bahan-bahan ajar berupa teks 

atau buku bacaan kemudian guru 

mengajukan sejumlah pertanyaan. Jika  

guru mengajukan pertanyaan untuk 

mendiskripsikan apa yang mereka pelajari 

dari materi yang mereka baca secara 

mandiri, siswa tidak berani menjawab, jika 

ada itu hanya 4-5 orang siswa saja. Jika 

ada kendala siswa tidak berani  bertanya. 

Nilai yang diperoleh siswa masih di bawah 

standar ketuntasan belajar, dimana standar 

yang di gunakan adalah 75. Namun masih 

terdapat 60 % dari siswa dalam 

pembelajaran IPA mendapat nilai di bawah 

standar yaitu (50-70). 

Berdasarkan permasalahan di atas 

maka upaya peningkatan hasil belajar 

siswa melalui kemampuan 

mengidentifikasi  ciri-ciri benda padat dan 

cair yang ada di lingkungan sekitarpada 

siswa kelas III MI Mambaul Hikam, 

Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten 

Kediri merupakan masalah yang harus 

ditanggulangi.  Salah satu strategi yang 

dapat mendukung metode Guided teaching 

adalah strategi Crossword Puzzle Melalui 

strategi belajar dan metode ini siswa dapat 

belajar lebih aktif mengeluarkan 

pendapatnya dan suasana yang kondusif 

untuk mengembangkan pengetahuan, 

sikap, keaktifan serta keterampilan belajar 

secara mandiri yang bermanfaat bagi 

kehidupannya di masyarakat. 
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II. METODE

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pembelajaran 

Guided Teaching yang disertai strategi 

Crossword Puzzle. sedangkan Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, data dianalisis dari hasil 

populasi atau sampel yang diteliti bersifat 

kuantitatif/statistik. Seperti halnya  

Sugiyono (2011: 8) menjelaskan bahwa, 

“penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelititan, analisis data bersifat 

kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Alasan penggunan pendekatan 

kuantitatif adalah untuk memudahkan 

menganalisis data yang diperoleh berupa 

nilai hasil belajar tentang kemampuan 

mengidentifikasikan benda padat dan cair 

yang ada di lingkungan sekitar. Karena itu 

besaran faktor-faktor yang diteliti 

dinyatakan dengan angka-angka. 

Penelitian ini akan dilakukan di MI 

Mambaul Hikam Sidomulyo Kecamatan 

Semen Kabupaten Kediri. Dengan sasaran 

penelitian siswa kelas III tahun ajaran 

2016-2017. Peneliti melakukan penelitian 

di MI Mambaul Hikam Sidomulyo 

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri 

karena berdasarkan pengamatan ditemukan 

masalah rendahnya kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi ciri-ciri benda 

padat dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar. Hal ini diduga faktor guru terutama 

dalam penerapan strategi yang kurang 

sesuai, yang mana guru cenderung 

berceramah  mendominasikan kelas, 

menjadikan dirinya sebagai satu-satunya 

sumber belajar sebagai akibat siswa 

menjadi pasif, jenuh, bosan, tidak kreatif, 

tidak respensif dan pada akhirnya hasil 

belajar rendah (di bawah KKM). 

Teknik penelitian dalam penelitian 

ini adalah penelitian eksperimen, 

Penelitian Experimental yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model True 

Experimenta Design. Dikatakan true 

experimental (eksperimen yang betul-

betul), karena dalam desain ini, peneliti 

dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Dengan demikian validitas internal 

(kualitas pelaksanaan rancangan 

penelitian) dapat menjadi tinggi. 

Menurut Sugiyono (2011:75), true 

experimental adalah sampel yang 

digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kontrol diambil secara 

random dari populasi tertentu. Jadi cirinya 

adalah adanya kelompok kontrol dan 

sampel yang dipilih secara random. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
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peneliti menggunakan desain penelitian 

Posttest-Only Control Design.  

 

 

 

Keterangan : 

R (e) : Kelompok eksperimen. 

R (k) : Kelompok kontrol. 

X : Pemberian perlakuan pada 

kelompok eksperimen  

O2 : Observasi akhir (sesudah 

perlakuan) 

O4 : Observasi akhir (tidakada 

perlakuan) 

Untuk instrument berupa test, Validitas 

butir soal atau validitas item (tes) 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan masing-masing butir soal. 

Sehingga dapat ditentukan butir- butir soal 

yang gagal dan yang diterima. Tingkat 

validitas ini dapat dihitung dengan SPSS 

yang secara manual digunakan rumus 

korelasi Product Moment dengan rumus: 

Arikunto (2010: 213) 

 

 

 

 

Keterangan 

   = koefisien korelasi 

produk moment 

N      = jumlah peserta res 

∑Y   = jumlah skor total 

∑X   = jumlah skor butir 

soal 

∑   = jumlah kuadrat skor 

butir soal 

∑   = jumlah kuadrat skor 

total 

∑XY = jumlah hasil kali 

skor butir soal dan skor 

total. 

 

      Dengan demikian, keputusan pengujian 

validitas instrumen dengan menggunakan 

taraf signifikan 5% adalah jika         

lebih besar atau sama dengan        maka 

item soal dinyatakan valid (       ≥        

5% valid). Sedangkan jika         lebih 

kecil dari       maka item soal dinyatakan 

tidak valid (       <       5% tidak valid). 

Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010: 221) mengatakan Reliabilitas 

merupakan “sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. Maka suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel jika 

selalu memberikan hasil yang sama pada 

waktu atau kesempatan yang berbeda. Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini untuk uji 

reliabilitas instrumen menggunakan 

program SPSS yang secara manual 

digunakan rumus korelasi K-R 21. K-R 

adalah singkatan dari Kuder dan 

Posttest-Only Control Design 

 R (e) X O2 

R (k)  O4 
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Richardon, dua ahli matematika dan 

statistika yang banyak menemukan rumus-

rumus. 

Rumus K-R 21 

  

 

 

Arikunto (2010: 232) 

Keterangan : 

    = reabilitas instrumen 

    = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

  = skor rata-rata 

   = varians total 

 

Nilai    yang sudah dihitung 

kemudian dibandingkan dengan       , 

berdasarkan cacah kasus penelitian, jadi 

keputusan pengujian reabilitas instrument 

menggunakan taraf signifikan 5%. Jika 

       ≥        maka item tersebut 

dinyatakan reliabel atau dapat digunakan. 

Sedangkan jika        <      , maka item 

tersebut dinyatakan tidak reliabel atau 

tidak dapat digunakan. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

product moment dengan menggunakan 

bantuan program komputer SPSS dapat 

diperoleh hasil uji reliabilitas tes 

kemampuan mendeskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan sekitar 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 . Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,896 25 

Sumber : Lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian 

reliabilitas diperoleh nilai rhitung 0,896 > 

0,423 rtabel. Dengan demikian maka item 

tersebut dinyatakan reliabel atau dapat 

digunakan 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil dari metode pembelajaran Guided 

Teaching disertai strategi  Crossword 

Puzzlesetelah diterapkan pada siswa kelas 

III MI Mambaul Hikam yaitu:  

Data kemampuan dalam 

mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan 

cair yang ada di lingkungan sekitar tanpa 

Metode  Guided Teaching dan Strategi 

Crossword Puzzle pada siswa Kelas III MI 

Mambaul Hikam sebagai berikut. 

1) kemampuan mengidentifikasi ciri-

ciri benda padat dan cair yang ada 

di lingkungan sekitar tanpa Metode  

Guided Teaching dan Strategi 

Crossword Puzzle siswa Kelas III  

MI Mambaul Hikam tahun ajaran 

2016-2017 memiliki nilai minimal  

yaitu 55 dan nilai maximal yaitu 80 

dengan nilai mean 65. Hasil yang 

dicapai masih di bawah nilai KKM 

pelajaran IPA  yang bernilai 70, 

 ( (1 - ) 
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yaitu ada 13 siswa yang nilainya 

masih berada  di  bawah nilai KKM 

dan ada 8 siswa yang nilainya di 

atas KKM. Sehingga hasil 

pembelajaran kurang berhasil.  

2) Diketahui kemampuan 

mengidentifikasi ciri-ciri benda 

padat dan cair yang ada di 

lingkungan sekitar dengan 

menggunakan Metode  Guided 

Teaching dan Strategi Crossword 

Puzzleterhadap Kemampuan 

mengidentifikasi ciri-ciri benda 

padat dan cair yang ada di 

lingkungan sekitar siswa Kelas III  

MI Mambaul Hikam Kec. Semen 

Kabupaten Kediri Tahun 2016-

2017 memiliki nilai minimal  yaitu 

60 dan nilai maximal yaitu 85 

dengan nilai mean 72,5. Hasil yang 

dicapai masih di bawah nilai KKM 

pelajaran IPA  yang bernilai 70, 

yaitu ada 3 siswa yang nilainya 

masih berada  di  bawah nilai KKM 

dan ada 18 siswa yang nilainya di 

atas KKM. Sehingga hasil 

pembelajaran berhasil. 

 

Pengaruh Metode  Guided 

Teaching dan Strategi Crossword 

Puzzle terhadap Kemampuan 

mengidentifikasi ciri-ciri benda padat 

dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar siswa Kelas III  MI Mambaul 

Hikam Kec. Semen Kabupaten Kediri 

Tahun 2016-2017, dapat dilihat 

berdasarkan perolehan data dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, 

diketahui bahwa kelas eksperimen 

mendapat nilai yang lebih baik dari 

pada kelas kontrol. Selain itu hasil 

analisis menunjukkan adanya 

pengaruh sangat signifikan pada taraf 

1%, diperoleh thitung>ttabel  yaitu     > 

2,704459. Dengan demikian dapat 

diinterpretasikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan metode Guided 

Teaching didukung strategi crossword 

puzzle terhadap kemampuan 

mengidentifikasi  ciri-ciri benda padat 

dan cair yang ada di lingkungan 

sekitar, sehingga dapat diterapkan ke 

dalam pembelajaran.  
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