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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi  

Menurut Eggen dan Kauchak (2012 : 79) motivasi adalah sebuah daya 

yang menggerakkan, memelihara, mengarahkan perilaku menuju satu tujuan. 

Menurut Uno (2007 : 1) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam 

dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi 

tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. 

Sedangkan menurut Santrock (2008 : 510) motivasi adalah proses yang 

memberi semangat, arahan, dan kegigihan perilaku, oleh sebab itu perilaku 

yang termotivasi yaitu perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. 

Selain itu, menurut Djamarah (2008 : 148) motivasi merupakan suatu 

pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk 

aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. 

Hakikat motivasi belajar juga dikemukakan oleh Uno (2007: 23) yaitu 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
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indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar 

dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

4. Adanya penghargaan dalam belajar.  

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.  

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar diri seseorang untuk 

melakukan suatu perubahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Biasanya 

motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang akan bertahan lebih lama 

daripada motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Hal ini dikarenakan 

motivasi dari dalam diri merupakan kehendak asli dari dalam diri, tanpa 

adanya paksaan ataupun campur tangan orang lain. 

b. Ciri-ciri Motivasi 

Motivasi berarti suatu dorongan dalam diri seseorang untuk suatu 

perubahan tingkah laku yang positif. Dari sinilah timbul ciri-ciri yang dimiliki 

dalam diri seseorang yang termotivasi. Ciri-ciri tersebut menurut Sardiman 

(2007: 83) adalah sebagai berikut :  
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a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (untuk orang 

dewasa). 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah.  

c. Jenis Motivasi 

Menurut Djamarah (2008: 149) dalam membicarakan soal macam-

macam motivasi, hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni motivasi 

yang berasal dari dalam pribadi seseorang yang disebut “motivasi intrinsik” 

dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yaitu disebut “motivasi 

ekstrinsik”. 

1. Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang 

telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya maka ia secara sadar akan 

melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar 

dirinya. Misalnya dalam aktivitas belajar, seseorang yang tidak memiliki 
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motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus menerus. 

Sedangkan seseorang yang memilki motivasi intrinsik selalu ingin maju 

dalam belajar. keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran yang 

positif, bahwa semua mata peajaran yang dipelajari sekarang akan 

dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa mendatang. 

2. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfunsi karena 

adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila 

anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi 

belajar (resides in some factors outside the learning situation). Anak didik 

belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang 

dipelajarinya, misalnya untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, 

kehormatan, dan sebagainya. 

d. Bentuk-bentuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan sekolah 

Dalam kegiatan di sekolah banyak bentuk dan cara yang dapat 

dilakukan guna menumbuhkan motivasi. Beberapa bentuk dan cara tersebut 

menurut Sardiman (2007: 92), antara lain: 

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar dengan tujuan untuk mencapai angka atau nilai 

yang baik. Siswa-siswa ini biasanya berkeinginan mengejar nilai 

ulangan atau nilai-nilai pada raport agar angkanya baik. Angka yang 
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baik itu merupakan motivasi yang kuat bagi siswa. Tetapi ada juga, 

bahkan banyak siswa bekerja atau belajar hanya ingin mengejar nilai 

untuk naik kelas saja. Ini menunjukan motivasi yang dimilikinya kurang 

berbobot bila dibandingkan dengan siswa-siswa yang menginginkan 

angka yang baik. 

2) Hadiah 

Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu 

demikian. Karena hadiah bukan merupakan suatu pekerjaan, mungkin 

tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat 

untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah yang diberikan 

untuk gambar yang terbaik mungkin tidak menarik bagi seseorang yang 

tidak memiliki bakat menggambar. 

3) Saingan/kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik individual maupun kelompok 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Persaingan dalam taraf 

tertentu juga baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar 

siswa. 

4) Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk 
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motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap 

tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga 

dirinya. 

5) Memberi ulangan 

Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui kalau akan ada ulangan. 

Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. 

Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering 

(misalnya setiap hari) karena akan membosankan dan bersifat 

rutinisdalam hal ini guru harus juga terbuka, maksudnya kalau akan 

ulangan harus diberitahukan kepada siswanya. 

6) Mengetahui hasil  

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui 

bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa 

untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

7) Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan 

baik perlu diberika pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang 

positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, 

supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. 

Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan 
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dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan 

harga diri. 

8) Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepatdan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleg karena itu guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk mengajar, berarti ada unsure kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu 

kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak 

didik itu memang ada motivasi untuk belajar sehingga sudah barang 

tentu hasilnya akan lebih baik. 

10) Minat  

Motivasi sangat erat hubungannya dengan minat, motivasi muncul 

karena adanya kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau 

minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

11) Tujuan yang diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupkan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.  
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2. Tanggung Jawab   

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Menurut Mustari (2011: 21) tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.  

Pengertian tanggung jawab menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendidri, 

masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tanggung jawab merupakan tolok ukur sederhana di mana seseorang 

sudah mulai berusaha menentukan sendiri prioritas, waktu dan sumber-

sumber terpercaya dalam mencapai kesuksesan belajar. 

b. Macam-Macam Tanggung Jawab 

Mengutip pendapat Sukanto dari buku yang ditulis Mohhamad Mustari (Mustari 

2011: 23) mengemukakan bahwa tanggung jawab yang hendaknya ada pada 

manusia adalah :  

1) Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan 

dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur dan memohon petunjuk. 
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Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam 

Semesta. 

2) Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, 

penindasan dan perlakuan kejam darimanaun datangnya. 

3) Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan 

dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat 

kekurangan ekonomi. 

4) Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga 

5) Tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar 

6) Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan 

menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap 

nilai-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana 

yang berguna dan mana yang merugikan kita. 

7) Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, 

termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk 

pencemaran 

 

c. Ciri-Ciri Tanggung Jawab 

Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, 

berani menannggung konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah 

lakunya. Dari sinilah timbul indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri 
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seseorang yang bertanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab tersebut 

menurut Mustari (2011: 25)  diantaranya adalah : 

1) Memilih jalan lurus. 

2) Selalu memajukan diri sendiri. 

3) Menjaga kehormatan diri. 

4) Selalu waspada. 

5) Memiliki komitmen pada tugas. 

6) Melakukan tugas dengan standar yang terbaik. 

7) Mengakui semua perbuatannya. 

8) Menepati janji. 

9) Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. 

d. Indikator Tanggung Jawab  

Adapun indikator tanggung jawab dalam keberhasilan sekolah dan 

kelas menurut Wibowo (2011: 104) diantaranya adalah : 

1. Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan sekolah antara 

lain: 

- membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan daam 

bentuk lisan maupun tertulis. 

- Melakukan tugas tanpa disuruh 

- Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam 

lingkup terdekat. 

- Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas 
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2. Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan kelas antara lain: 

- Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

- Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. 

- Mengajukan usul pemecahan masalah. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian IPS   

Menurut Trianto (2011: 171) IPS adalah integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Selain itu menurut Sapriya (2009: 7) IPS merupakan 

sebuah mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi dan 

ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Jadi menurut peneliti IPS 

adalah mata pelajaran yang mengkaji ilmu-ilmu sosial seperti, sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya 

2. Tujuan Pendidikan IPS 

Menurut Solihatin dan Raharjo (2009: 15) tujuan dari pendidikan IPS 

adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa 

untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

penididikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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3. Materi Menghargai Peninggalan Sejarah 

 Standar Kompetensi  :  

1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keanekaragaman suku bangsa 

di lingkungan Kabupaten/ Kota dan Provinsi. 

Kompetensi Dasar  : 

1.5  Mengahargai berbagai peninggalan sejarah dilingkungan setempat 

(Kabupaten/Kota, Provinsi dan menjaga kelestariannya). 

4. Pembelajaran Aktif  

Menurut Zaini, Munthe dan Aryani (2008: 1) pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Peserta didik yang mendominasi aktifitas pembelajaran sehingga peserta mereka 

secara aktif menggunakan daya pikir, baik untuk menemukan ide pokok atau 

materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari 

peserta didik ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Melalui 

belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses 

pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. 

Pembelajaran aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau hanya menerima dari 

guru ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. 

Dengan cara ini peserta didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan 

sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. 
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5. Metode Crossword Puzzle ( Teka-Teki Silang) 

a. Pengertian Metode 

Menurut Djamarah (2006: 46) metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan 

belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaanya 

bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang 

guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satu 

pun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli 

psikologi dan pendidikan. 

b. Sejarah Crossword Puzzle ( Teka-Teki Silang) 

Sejak zaman dahulu, suatu permainan adalah suatu hal yang sangat 

menarik bagi sebagian besar masyarakat yang ada di dunia dan sangat di 

gemari oleh berbagai macam golongan. Seiring berjalannya waktu, 

perkembangan suatu model permainan juga mengiringinya baik yang 

berupa permainan yang bentuknya masih sederhana maupun bentuk 

permainan yang modern dengan menggunakan teknologi yang canggih pula. 

Pada akhirnya, suatu bentuk permainan menjadi ciri khas dan digemari di 

berbagai macam tempat. Dalam sejarah, pada tanggal 2 desember 1913 

seorang pekerja New York World yaitu salah satu majalah yang ada di 

Amerika Serikat saat itu, Arthur Wynne mendapat tugas dari bosnya untuk 

membuat semacam permainan yang akan dimuat di media itu pada bagian 

fun. Selanjutnya Wynne menciptakan permainan croosword puzzle (teka-
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teki silang) dan mernerbitkan permainan tersebut dengan format yang masih 

sama seperti yang kita kenal saat ini. Ini merupakan teka-teki silang pertama 

dan Wynne dinobatkan sebagai penemunya. (http://ebsoft.web.id/) 

Pada akhirnya, teka-teki silang kemudian menjadi fitur mingguan di 

majalah tersebut. Buku kumpulan teka-teki silang pertama akhirnya terbit 

pada tahun 1924 yang di terbitkan oleh Simon dan Schuster. Dari 

penerbitan tersebut, buku kumpulan teka-teki silang terbukti laris dan 

menjadi salah satu benda atau permainan terpopuler pada tahun 1924 kala 

itu. Tak mau kalah, pada tahun 1970-an, di Jakarta (Indonesia) terbitlah 

majalah „asah otak‟, yaitu suatu majalah teka-teki silang dan berbagai 

macam teka-teki lainnya. Penerbitan majalah ini pun ternyata sukses 

sehingga banyak terbitan-tebitan serupa yang mengikutinya. (http://teka-

tekisilang.blogspot.com/2008/03/teka-teki-silang.html) 

c. Pengertian Crossword Puzzle 

Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) adalah suatu permainan 

dimana kita harus mengisi ruang-ruang kosong (berbentuk kotak putih) 

dengan huruf-huruf  yang membentuk sebuah kata berdasarkan 

petunjuk yang di berikan. Petunjuknya biasa dibagi ke dalam kategori 

mendatar dan menurun tergantung posisi kata-kata yang harus diisi 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Teka-teki_silang). Sedangkan menurut Zaini, 

Munthe dan Aryani (2008: 71), crossword puzzle diartikan sebagai suatu 

pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar 
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yang sedang berlangsung serta dapat melibatkan partisipasi peserta didik 

secara sejak awal.  

Langkah-Langkah Penggunaan Metode Crossword Puzzle (Teka-Teki 

Silang) 

Menurut Zaini, Munthe dan Aryani (2008: 71) langkah-langkah crossword 

puzzle (teka-teki silang) antara lain: 

1) Tulislah kata-kata kunci, terminologi atau nama-nama yang berhubungan 

dengan materi pelajaran yang telah diberikan 

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-pertanyaan yang jawabanya adalah kata-kata yang telah 

dibuat atau dapat juga hanya membuat pernyataan-pernyataan mengarah 

kepada kata-kata tersebut. 

4) Bagikan teka-teki ini kepada peserta didik dapat individu ataupun 

kelompok. 

5) Batasi waktu mengerjakan  

6) Berilah hadiah kepada kelomok atau individu yang mengerjakan paling 

cepat dan benar. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 

Kelebihan Metode Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) dalam proses 

pembelajaran sejarah antara lain : 
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1) Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) dapat dibuat sendiri oleh guru, 

sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan taraf 

berpikir siswa 

2) Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) daat dibuat dengan anggaran biaya 

yang relatif terjangkau 

3) Waktu yang terpakai dalam proses belajar mengajar IPS khususnya 

sejarah menjadi lebih efektif dan efisien 

4) Pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena siswa 

dilibatkan dalam permainan yang bersifat menarik 

5) Pembelajaran IPS khususnya sejarah dengan menggunakan Crossword 

Puzzle (Teka-Teki Silang) dapat dilakukan di dalam kelas dan diluar 

kelas. 

6) Pembelajaran sejarah menjadi lebih inovatif karena presentase siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar lebih tinggi 

7) Melatih siswa untuk belajar mandiri karena siswa harus mencari sendiri 

informasi-informasi berbagai sumber 

8) Melatih kemampuan berfikir siswa karena dibutuhkan kejelian dalam 

menyelesaikan Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) tersebut 

9) Melatih konsentrasi siswa 

Disamping kelebihan diatas, metode ini juga memilik kelemahan, 

diantaranya : 
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1) Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) yang berhubungan materi sejarah 

tidak mudah diperoleh, maka dari itu guru harus membuatnya sendiri 

agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

2) Suasana kelas akan menjadi ribut, jika guru tidak mampu mengendalikan 

dan mengarahkan siswa untuk belajar dengan tenang. 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

menyatakan bahwa metode crossword puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa di Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut jelas diuraikan oleh Linda 

Indriawati (2012). “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi Pembelajaran 

Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 

Sawahan Juwirin Klaten Tahun ajaran 2011/2012 “.Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan penggunaan metode 

Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) pada siklus I hingga siklus 3 hasil belajar 

yang dicapai kelas IV SD Negeri 1 Sawahan mengalami peningkatan. Sebelum 

penggunaan metode Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) diarahkan, tingkat 

ketuntasan sebanyak 43,24 %. Siklus 1 dengan metode Crossword Puzzle (Teka-

Teki Silang) yang sudah diarahkan 61,11%, dan pada siklus 2 terjadi peningkatan 

hasil belajar yang cukup signifikan dengan nilai ketuntasan belajar 83,78% atau 31 

siswa. Dengan demikian penilitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
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pembelajaran crossword puzzle dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada 

dasarnya setiap siswa mau dan mampu untuk belajar tergantung pada motivasi 

masing-masing untuk mempelajari sesuatu. Motivasi yang tinggi berpengaruh 

terhadap tanggung jawab belajar siswa karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai maka motivasi serta tanggung jawab siswa dalam belajar 

akan turun dan siswa tidak akan belajar dengan maksimal. Kenyataan 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti 

pelajaran IPS. Hal ini juga dapat berakibat pada nilai akademik siswa yang 

menurun. 

Kondisi awal guru sebelum menggunakan metode crossword puzzle (teka-

teki silang) pada mata pelajaran IPS kelas IV materi menghargai peninggalan 

sejarah, siswa masih belum terlalu aktif dalam pembelajaran, sehingga pada saat 

guru memberikan evaluasi  nilai yang diperoleh siswa masih di bawah standar 

KKM, maka peneliti melakukan perubahan dengan mencari metode 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa dan materi pelajaran yang akan 

dibahas, metode tersebut adalah metode crossword puzzle (teka-teki silang), 

dengan metode ini diharapkan siswa dapat memiliki motivasi dan rasa tanggung 

jawab dengan kriteria tinggi bahkan dapat sangat tinggi saat pembelajaran 
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sehingga keberanian siswa dalam bertanya dan pemahaman terhadap materi 

menghargai peninggalan sejarah pun dapat meningkat. Kerangka berpikir 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan pada perumusan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Pembelajaran IPS pada materi “Menghargai peninggalan sejarah” melalui 

metode crossword puzzle (teka-teki silang) di kelas IV SD N Kebonmanis 

01 Cilacap dapat meningkatkan motivasi siswa. 

2. Pembelajaran IPS pada materi “Menghargai peninggalan sejarah” melalui 

metode crossword puzzle (teka-teki silang) di kelas IV SD N Kebonmanis 

01 Cilacap dapat meningkatkan tanggung jawab belajar siswa. 
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