
 

 

ABSTRAK 

 

Dedeh Herawati, “Penerapan Strategi Pembelajaran Tipe Crossword Puzzle 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih.” 

(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V MI Al-Furqon Genteng Sumedang) 

Hasil studi pendahuluan di MI Al-Furqon Genteng Sumedang di kelas V 

pada mata pelajaran Fikih diketahui bahwa penggunaan model, strategi dan media 

pembelajaran yang kurang menarik dan konvensional mengakibatkan hasil belajar 

peserta didik menjadi rendah, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, dan pembelajaran yang berlangsung  masih  berpusat pada 

pendidik. Maka salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu 

strategi pembelajaran Crossword Puzzle yang dalam pelaksanaannya dapat 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Fikih sebelum diterapkan strategi pembelajaran Crossword Puzzle, 

(2) Untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle pada 

mata pelajaran Fikih, dan (3) Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih setelah diterapkan strategi pembelajaran Crossword Puzzle di 

kelas V MI Al-Furqon Genteng Sumedang. 

Strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat menstimulus aspek kognitif 

siswa, yaitu kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui dan 

memecahkan masalah. Untuk memecahkan setiap Crossword Puzzle, siswa harus 

mampu mengidentifikasi dan memahami istilah-istilah yang digunakan, 

keterampilan siswa dalam membuat kesimpulan serta mengevaluasi pilihan. 

Berdasarkan asumsi tersebut maka hepotesis yang diajukan adalah melalui 

penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle diduga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus dengan tahapan meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan lembar observasi aktivitas, dokumentasi, dan tes. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V MI Al-Furqon Genteng sebanyak 30 

orang siswa. 

Berdasarkan hasil belajar siswa sebelum diterapkan strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,28 dengan kategori kurang 

dan persentase ketercapaian klasikal mencapai 60%. Hasil belajar siswa setelah 

diterapkannya strategi pembelajaran Crossword Puzzle mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Perolehan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68,46 pada 

rentang < 70 dengan kategori kurang dan persentase ketercapaian klasikal 

mencapai  56%, dan pada siklus II mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 

sebesar 81,73 pada rentang 80-89 dengan kategori tinggi dengan persentase 

ketercapaian klasikal mencapai 87%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle pada mata pelajaran 

Fikih dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif dan fokus mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


