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ABSTRAK 

 

Media pembelajaran yang dirancang dengan baik akan lebih 

membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa guru belum maksimal 

menggunakan media pembelajaran sehingga peserta didik cenderung 

mendapatkan hasil belajar yang rendah. Hasil belajar peserta didik 

perlu ditingkatkan salah satunya dengan penggunaan media 

pembelajaran audio visual berbantuan strategi crossword puzzle. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

media audio visual berbantuan strategi crossword puzzle terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

Metode penelitian quasi eksperimen dengan postest only control 

group design. Populasi penelitian mencakup seluruh peserta didik 

kelas VIII di MTs Al-Khairiyah Sidomulyo dengan sampel kelas VIII 

B sebagai kelas kontrol dan VIII C sebagai kelas eksperimen. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen penelitian 

yaitu tes berbentuk multiple choice dengan ranah kognitif C1-C4. Data 

postes dianalisis menggunakan uji independent sample t-test dengan 

bantuan SPSS 17.0. 

Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa p-value 

0,03<0,05 sehingga H1 diterima. Artinya ada pengaruh media audio 

visual berbantuan strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar 

peserta didik. Rata-rata hasil belajar peserta didik dengan 

pembelajaran dengan menggunakan audio visual berbantuan strategi 

crossword puzzle lebih tinggi dibandingkan dengan media 

pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci: Crossword Puzzle, Hasil Belajar, Media Audio Visual 
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ABSTRACT 

 

Well-designed learning media will further assist students in achieving 

high learning outcomes. However, the facts on the ground show that 

teachers have not been maximal in using learning media so that 

students tend to get low learning outcomes. Student learning outcomes 

need to be improved, one of which is the use of audio-visual learning 

media assisted by a crossword puzzle strategy. The purpose of this 

study was to determine whether or not there was an effect of audio-

visual media assisted by a crossword puzzle strategy on student 

learning outcomes. 

Quasi-experimental research method with posttest only 

control group design. The study population included all students of 

class VIII at MTs Al-Khairiyah Sidomulyo with a sample of class VIII 

B as the control class and VIII C as the experimental class. The data 

collection technique used a test with a research instrument, namely a 

multiple choice test with a cognitive domain of C1-C4. Post-test data 

were analyzed using independent sample t-test with the help of SPSS 

17.0. 

The results of the independent sample t-test showed that the p-

value was 0.03 <0.05 so that H1 was accepted. This means that there 

is an effect of audio-visual media assisted by a crossword puzzle 

strategy on student learning outcomes. The average learning outcomes 

of students with learning using audio-visual aided crossword puzzle 

strategy is higher than conventional learning media. 

Keywords: Crossword Puzzle, Learning Outcomes, Audio Visual 

Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







vii 
 

MOTTO 

 

                                

      

 

Artinya: “(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 

Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan 

kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan agar mereka memikirkan”(Q.S. An-Nahl : 44) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Menghindari perbedaan penafsiran, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut: 

1. Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle 

Crossword Puzzle atau sering disebut teka-teki silang 

merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif dimana 

strategi ini dapat digunakan untuk pembelajaran ketrampilan 

menulis. Teka-teki silang dalam pembelajaran ini adalah 

untuk mengasah otak dalam berpikir peserta didik dalam 

mempelajari kosakata pada suatu mata pelajaran. 

2. Hasil Belajar Kognitif  

Hasil  belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar kognitif peserta didik, penelitian ini 

disandarkan pada ranah kognitif yang di kembangkan oleh 

aksonomi Bloom dengan empat jenjang yakni: mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. 

3. Mata pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) 

SKI merupakan mata pelajaran yang memuat 

pemikiran, penelitian dan alasan-alasan detail tentang 

perwujudan masyarakat Islam pada masalalu dan dasar-

dasarnya sekaligus ilmu yang mendalam tentang karakter 

berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perkembangan 

Kebudayaan Islam. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

(SKI) menekankan pada kemampuan mengambil hikmah 

(pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, polkitik, ekonomi, IPTEK dan seni. Didalam 

penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pembahasan SKI 

pada materi Cemerlangnya Ilmuwan Muslim Pada Masa 

Dinasti Abbasiyah. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan ujung tombak bagi pembangunan 

peradaban. Sumber daya manusia yang unggul akan 

menghantarkan bangsa menjadi maju dan kompetitif di tengah 

arus globalisai, namun Indonesia masih mengalami hambatan 

dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Salah satu 

masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini yaitu 

masih lemahnya proses pembelajaran. Pembelajara adalah usaha 

sadar diri guru untuk membuat peserta didik belajar, yaitu 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang 

belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan 

baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama karena adanya 

usaha (Fathurrohman, 2017).
1
 Proses pembelajaran yang berhasil 

apabila selama kegiatan belajar mengajar siswa menunjukkan 

Aktivitas Belajar  yang tinggi dan terlihat secara aktif baik fisik 

maupun mental.
2
 

Hamalik, belajar tidak cukup hanya dengan mendengar 

dan melihat stetapi harus dengan melakukan aktivitas yang lain 

diantaranya, membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, 

mengerjakan tugas, menggambar, mengkomunikasikan, 

presentasi, diskusi, menyimpulkan, dan memanfaatkan peralatan. 

Siswa dikatakan belajar dengan aktif jika mereka mendominasi 

aktivitas pembelajaran. Siswa secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang dipelajari. Aktivitas 

dalam suatu pembelajaran bukan hanya siswa yang aktif belajar 

                                                             
1  Chairul Anwar, et. al, The Effectiveness of STEM Learning: Scientific 

Attitudes and Students Conceptual Understanding, Journal of Physics: Conf. Series 
1467 (2020) 012008, h.1 

 2Erma Wulandari, Sukirno, “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantu Media Monopoli Dalam 

Peningkatan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri 1 
Godean Tahun Ajaran 2011/2012”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. 10, 

No. 1 (2012), h. 135-161. 
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tetapi juga di lain pihak, guru juga harus mengorganisasi suatu 

kondisi yang dapat megaktifkan siswa dalam belajar.
3
 

Dalam pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam 

pendidikan seorang guru memegang peranan penting. Guru 

adalah seorang pendidik yang memiliki tugas untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan hingga mengevaluasi 

peserta didik dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan 

menengah.
4

Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam pengalaman teoritis tapi juga harus memiliki 

kemampuan praktis. Kedua hal ini sangat penting karena seorang 

guru dalam pembelajaran bukanlah sekedar menyampaikan 

materi semata tetapi juga harus berupaya agar mata pelajaran 

yang sedang disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dan mudah dipahami bagi siswa. 

Sebagaimana di dalam Al-Qur‟an surat Al-Kahf ayat 66 Allah 

berfirman: 

 

ا ُعهِّْمَت ُرْشًداقَاَل نَٗه ُمْىٰسى هَ  ى اَْن تَُعهَِّمِه ِممَّ
ٰٓ
ْم اَتَّبُِعَك َعٰه  

 

Artinya: “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang 

benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"5 

 

Dalam ayat di atas menjelaskan  peranan seorang 

pendidik menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan 

bahwa peranan seorang guru sangatlah penting karena guru 

merupakan fasilitator, tutor, pendamping dan lainnya.  

                                                             
 3Mohammad Andi Wasgito, “Pengembangan Media Permainan Edukatif 

Teka-Teki Silang (TTS) Dalam Proses Pembelajaran Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Kalianget”,Jurnal pendidikan Seni Rupa, Vol. 2 No 3 (2014), h.36-43. 

4 Sunarto, “AnalisaKebijakan PAI Di Indonesia (Dampak UU Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru Dan DosenBagi Guru Madrasah)”,Jurnal Al-

TadzkiyyahVol 6, No.1, 2015, h. 2 
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Jawa Barat: CV Penerbit Dipenegoro. 2005. h. 240. 
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Chairul Anwar mengatakan “pendidikan yang terarah 

merupakan pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat 

fitrah manusia dalam pendidikan”. Artinya pendidikan yang 

terarah adalah pendidikan yang bisa membentuk manusia secara 

utuh, baik dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi 

mental/inmateri (rohani, akal, rasa dan hati).
6
 Pendidikan tidak 

bisa lepas dari bidang keilmuan lain, terutama psikologi. 

Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatannya pada 

proses belajar mengajar (transfer ilmu).
7
 

Media dan strategisangatlah berperan penting dalam 

proses pembelajaran. Dimana media pembelajaran adalah alat 

bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Arsyad 

mengatakan bahwa media merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan. Media merupakan sarana penyalur pesan materi 

pelajaran yang disampaikan guru agar siswa mudah menerima 

materi yang sudah disampaikan. Penggunaan media pembelajaran 

secara tepat merupakan hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan baik apabila siswa 

terlibat langsung melakukan praktik-praktik yang benar. 

Dasar penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar juga dapat kita temukan dalam Al-Qur‟an surat 

An-Nahl ayat 44, yaitu: 

 

َل اِنَْيِهْم َونََعهَّهُْم  ْكَز نِتُبَيَِّه نِهىَّاِس َما وُزِّ بُِزِۗ َواَْوَزْنىَآٰ اِنَْيَك انذِّ بِاْنبَيِّٰىِت َوانزُّ

 يَتَفَكَُّزْونَ 

Artinya: “(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-

Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada 

                                                             
6Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, sebuah tujuan filosofis, 

(Yogyakarta : SUKA-Pers, 2014) h. 6 
7  Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer, (Yogyakarta : IrcisoD, 2017) h. 13 
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manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar 

mereka memikirkan”8 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

hafiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Secara 

khusus pengertian media adalah sebagai alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal dalam proses belajar 

mengajar.
9
 

Gagne‟ dan Briggs mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain 

buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, telivisi dan 

komputer.
10

 Media audio artinya suara yang dapat didengarkan 

secara wajar oleh telinga manusia. Media audio merupakan alat 

bantu yang digunakan dengan hanya mendengar saja. Media ini 

menumbuhkan daya ingat serta mempertajam pendengaran. 

Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam 

proses belajar yang dinikmati lewat panca indra (mata). Media 

audio visual adalah alat (sarana) komunikasi yang dapat didengar 

dan dilihat dengan indra pendegaran dan penglihatan.
11

  

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam sebagaimana 

Firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16:78 

 

ْمَع َواَْلَْبَصاَر  َجَعَم نَُكُم انسَّ ٰهتُِكْم ََل تَْعهَُمْىَن َشْيـ ًۙا وَّ  بُطُْىِن اُمَّ
ْهْۢ ُ اَْخَزَجُكْم مِّ

َوّللّاٰ

  َواَْلَْفـ َِدةَۙ  نََعهَُّكْم تَْشُكُزْونَ 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

                                                             
8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Jawa Barat: CV Penerbit Dipenegoro. 2005. h. 272. 

 9Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers 2015),  h.3. 
10Ibid, h. 4. 
11Syamsidar P, “Keunggulan Media Audiovisual Dalam Pembelajaran Al-

Qur‟an Hadis di MAN 1 Bone”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1, (2019), h. 46-

47. 
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memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar 

kamu bersyukur”12 

Dalam ayat tersebut menunjukan bahwa media audio visual 

(pendengaran dan penglihatan) memiliki keunggulan bagi 

manusia untuk mengetahui sesuatu atau ilmu pengetahuan. 

 Sedangkan strategi secara umum merupakan sebagai 

upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk 

sampai pada tujuan. Di dalam KBBI strategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang 

diinginkan). Joni berpendapat bahwa strategi adalah suatu 

prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang 

konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.
13

 

Peran media dan strategi sangat besar pada proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun pada 

kenyataannya penggunaan media dan strategi pembelajaran 

masih jarang digunakan dalam proses pembelajaran.
14

 

Jadi dapat disimpulkan bahwapengertian media dalam 

pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta 

didik. Tujuannya adalah merangsang mereka untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Peranan media sangatlah berpengaruh 

dalam proses pembelajaran serta hasil belajar,selain itu juga 

media digunakan untuk mengatarkan pembelajaran secara utuh, 

dapat juga dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu 

dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun hasil 

kognitif peserta didik.
15

 

                                                             
12Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Jawa Barat: CV Penerbit Dipenegoro. 2005. h. 275 
13Abdul Qodir, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia 2011),  

h.18. 

 14 Nendy Ramadhani, Et.al, “Pengembangan Media Educational Game 

“Monopoli Fisika Asik (Mosik)”  Pada Mata Pelajaran IPA Di SMP”, Jurnal 

Pembelajaran Fisika, Vol. 5 No. 3, (2016), h. 235-245. 
15Hamzah, Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014). Cetakan ke-3 h.116. 
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Sedangkan strategi  merupakan salah satu komponen 

yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran karena untuk 

mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk 

kemampuan siswa diperlukan adanya suatu strategi yang efektif. 

Namun masih banyak guru yang tidak menggunakan media dan 

strategi yang efektif dalam proses pembelajaran. Seharusnya 

seorang pendidik mampu memanfaatkan media dan strategi yang 

efektif dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak 

merasa jenuh di saat belajar pada semua mata pelajaran. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada saat 

pra penelitian oleh peneliti pada guru SKI kelas VIII di MTs Al-

Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan, bahwasanya media 

audio visual dan strategi Crossword Puzzle sudah pernah 

diterapkan, tetapi beberapa tahun belakangan ini tidak diterapkan 

lagi karena beberapa guru yang usianya memasuki masa selesai 

dalam pengabdian lebih cenderung menggunakan cara belajar 

konvensional. Faktor usia, sarana dan prasarana serta 

keterbatasan kemampuan yang dimiliki menjadikan kurangnya 

variasi strategi dan media pembelajaran sehingga menimbulkan 

penurunan pemahaman kognitif peserta didik. Pada saat pelajaran 

berlangsung guru hanya menggunakan strategi konvensional dan 

media yang digunakan berupa buku LKS dan buku 

Siswa/Guru,proses pembelajaran cenderung peserta didik 

menjadi pasif karena pembelajaran berpusat kepada guru dan 

buku. Selain itu hasil belajar peserta didik rendah hal tersebut 

dibuktikan dengan data hasil belajar pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Data Nilai Tengah Semester Mata Pelajaran SKI kelas VIII A 

MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan Kelas 

Eksperimen Tahun Ajaran 2021/2022 

No Nama Nilai KKM Keterangan 

1 Adi Galih Ginanjar 75 70 Tuntas 

2 Adiyas Wijaya 60 70 Tidak Tuntas 

3 Agatan Rayhan 

Asidiqi 

65 70 Tidak Tuntas 

4 Agustia Nobela 66 70 Tidak Tuntas 

5 Ahmad Dhani 65 70 Tidak Tuntas 

6 Aira Kumala Sari 75 70 Tuntas 

7 Bambang Wijaya 

Kusuma 

60 70 Tidak Tuntas 

8 Cipta Nabila Zahra 67 70 Tidak Tuntas 

9 Dava Al Yusuf 80 70 Tuntas 

10 Dayu Pranata 62 70 Tidak Tuntas 

11 Dhiya Jauza 80 70 Tuntas 

12 Enggar Surya Pratama 62 70 Tidak Tuntas 

13 Fadli Setiawan 90 70 Tuntas 

14 Galang Aji Pangestu 65 70 Tidak Tuntas 

15 Gangga Pratama 60 70 Tidak Tuntas 

16 Hayatun Nupus 67 70 Tidak Tuntas 

17 Heni Amelia 75 70 Tuntas 

18 Irfandi Serfin 90 70 Tuntas 

19 Lovagya Mesya Putri 62 70 Tidak Tuntas 

20 M. Riski Putra 

Pratama 

85 70 Tuntas 
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21 Maula Risky 

Suwitanata 

65 70 Tidak Tuntas 

22 Mohammad Ridwan 67 70 Tidak Tuntas 

23 Naura Najwa Ajuka 67 70 Tidak Tuntas 

24 Naza Afra Alfayra 

Khanza 

60 70 Tidak Tuntas 

25 Nuria Asyifa 70 70 Tuntas 

26 Putra Aprianto 65 70 Tidak Tuntas 

27 Ridho Juliyanto 62 70 Tidak Tuntas 

28 Sakia Menia 62 70 Tidak Tuntas 

29 Satria Andika Pratama 60 70 Tidak Tuntas 

30 Selli Saputri 65 70 Tidak Tuntas 

31 Sigit Adi Wijaya 60 70 Tidak Tuntas 

32 Shesa Anggraini 85 70 Tuntas 

Sumber : MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan T.P 

2021/2022 

Berdasarkan tabel di atas mata pelajaran SKI dengan KKM 70 dpat di 

jelaskan bahwa dari kelas eksperimen kelas VIII A MTs Al-Khairiyah 

Sidmulyo Lampung Selatan yang tuntas belajarnya sebanyak 10 

orang, sedangkan yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 22 orang dan belum manunjukan ketuntasan 

belajar. Sedangkan untuk kelas kontrol ketuntasan belajar sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.2 

Data Nilai Tengah Semester Mata Pelajaran SKI kelas VIII B 

MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan Kelas Kontrol 

Tahun Ajaran 2021/2022 

No Nama Nilai KKM Keterangan 

1 Andika Rahmatullah 65 70 Tidak Tuntas 

2 Anisa Nurul Hidayah 62 70 Tidak Tuntas 

3 Annisa Rahmania 67 70 Tidak Tuntas 

4 Arif Irawan 60 70 Tidak Tuntas 

5 Arif Prayoga 67 70 Tidak Tuntas 

6 Arif Trisno 75 70 Tuntas 

7 Aris 60 70 Tidak Tuntas 

8 Aura Anisa 62 70 Tidak Tuntas 

9 Bunga Rahma Soleha 85 70 Tuntas 

10 Deska Sandy Pangestu 60 70 Tidak Tuntas 

11 Dhimas Arya Duta 80 70 Tuntas 

12 Diyan Saputra 62 70 Tidak Tuntas 

13 Fauzin Amin MS 90 70 Tuntas 

14 Indah Setiawati 65 70 Tidak Tuntas 

15 J Syofie Venorya 60 70 Tidak Tuntas 

16 Laura Gadis Rizkia 

Bella 

60 70 Tidak Tuntas 

17 M. Muwafiqi Al Faruq 75 70 Tuntas 

18 M. Rizki Firdaus 90 70 Tuntas 

19 Naila Aurelya 65 70 Tidak Tuntas 

20 Nur Ahlul Diki 85 70 Tuntas 

21 Rahma Aisya Putri 62 70 Tidak Tuntas 
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22 Rahmadan 60 70 Tidak Tuntas 

23 Reni Santika Dewi 62 70 Tidak Tuntas 

24 Rio Syahronal 67 70 Tidak Tuntas 

25 Risma Fadilah 75 70 Tuntas 

26 Rosa Amelia Rahma 60 70 Tidak Tuntas 

27 Sandi Saman 62 70 Tidak Tuntas 

28 Siti Fauziyah 65 70 Tidak Tuntas 

29 Suci Ramadani 80 70 Tuntas 

30 Suci Septiani 65 70 Tidak Tuntas 

31 Sulis Setiawati 65 70 Tidak Tuntas 

32 Syerli Aulia 60 70 Tidak Tuntas 

Sumber : MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan T.P 

2021/2022 

Berdasarkan tabel tersebut diatas jelas bahwa peserta 

didik kelas VIII B MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung 

Selatan tuntas belajarnya sebanyak 9 orang, sedangkan yang 

memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 23 orang dan belum menunjukan ketuntasan belajar. 

Berdasarkan data tersebut masih banyak peserta didik kelas VIII 

MTs Al-Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan hasil belajar 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang belum tuntas. 

Kondisi ini menurut peneliti disebabkan karena guru 

tidak menggukan media serta strategi pembelajaran yang 

bervariasi, hal ini yang memotivasi peneliti untuk mencari jalan 

keluar agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat dengan 

menerapkan pembelajaran yang bervariasi agar tidak 

menimbulkan kejenuhan peserta didik di dalam proses 

pembelajaran SKI.  
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, teridentifikasi 

beberapa masalah sebagai dasar penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran guru lebih banyak menggunakan 

metode ceramah sehingga membuat peserta didik kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Keterbatasan sumber belajar. 

3. Media dan strategi pembelajaran yang kurang menarik 

sehingga membuat peserta didik jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu:  

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh media AudioVisual 

Berbantu Strategi Crossword Puzzleterhadap Hasil Belajar 

kognitif pada mata pelajaran SKI. 

2. Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada kelas VIII 

yang berjumlah 30 siswa. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan 

masalah yaitu“Apakah Media Audio Visual Berbantu Strategi 

Crossword Puzzle Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Kognitif 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran SKI Kelas VIII Di MTs Al-

Khairiyah Sidomulyo Lampung Selatan?.” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah peneliti 

lakukan, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 
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Untuk mengetahui seberapa Pengaruh Media Audio Visual 

Berbantu Strategi Crossword Puzzle Terhadap Hasil 

BelajarKognitif Peserta Didik Pada Mata Pelajaran SKI. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka 

penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik 

Dapat meningkatkan hasil kognitif peserta didik dalam 

pelajaran SKI. 

2. Bagi pendidik 

Memberikan sebuah alternatif media yang baru untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran lebih menarik dan melatih 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Nama penulis Sri Kurniawati Putri, dengan judul Pengaruh 

Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki 

Silang)Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Murid Kelas V SDN Bontomaero II Kabupaten Gowa, 

terdapat persamaan pada variabel Y dan terdapat perbedaan 

pada variabel X. Adapun pendapat dari penulis bahawasanya 

penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle ini 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS murid. Hal ini 

ditunjukkan adanya perbedaan hasil kelas kontrol dan 

eksperimen. Dimana kelas eksperimen menggunakan strategi 

Crossword Puzzle mendapatkan nilai dengan rata-rata 81,9 

sedangkan kelas kontrol yang tidak menggunakan strategi 

Crossword Puzzle mendapatkan nilai dengan rata-rata 72,68. 

Adapun saran dari penulis bahwasanya kita sebagai guru yang 

harus diperhatikan pertama-tama adalah memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 
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disampaikan, karena dengan pemilihan strategi yang tepat 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Nama penulis Fatimah, dengan judul Pengaruh Media Audio 

Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata 

Pelajaran IPA Di MI Darul Aitam Palembang, dimana 

terdapat persamaan pada Variabel X dan Y. Dari hasil 

penelitian yang diteliti bahwasanya ada pengaruh positif dari 

penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di MI Darul 

Aitam Palembang. Penulis mengatakan bahwasanya dari hasil 

penelitian ini dengan diterapkannya media audiovisual adanya 

peningkatan hasil belajar tergolong tinggi yang dilihat dari 

hasil tes siswa (post test) yang diterapkan dengan nilai rata-

rata (mean) yakni 86. Sedangkan hasil belajar siswa yang 

tidak menggunakan media audiovisual tergolong rendah 

dengan nilai rata-rata (mean) yakni 50. Dari kesimpulan 

penulis hendaknya seorang guru dapat menjadikan media 

audiovisual sebagai salah satu alternatif untuk mengajar 

dikelas agar semua siswa mendapat kesempatan yang sama 

memperoleh hasil belajar yang baik.  

3. Nama penulis Eka Fitri Aprilia, dengan judul Pengaruh Media 

Pembelajaran Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas X Pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Islam Soerjo Alam 

Ngajum Malang, dimana terdapat persamaan pada Variabel X 

dan Y. Dari hasil penelitian yang diteliti bahwasanya 

penerapan media pembelajaran audiovisual pada mata 

pelajaran PAI terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 

Islam Soerjo Alam Ngajum Malang berkategori tinggi dengan 

interval 90-100 dengan persentase 73,91% dari yang 

sebelumnya 54-67 dengan persentase 39,13%. Sedangkan 

pada kelas non media audiovisual berdasarkan post-test, hasil 

belajarnya kategori tinggi (59-74) dengan persentase 71,44%. 

Setelah ujian post-test hasil belajarnya kategori sedang (65-

79) dengan persentase 47,62%. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwasanya  terdapat pengaruh yang 

signifikan akibat penerapan media pembelajaran audiovisual 
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pada mata pelajaran PAI terhadap hasil belajar siswa. 

Teruntuk guru PAI agar penerapan media audiovisual benar-

benar efektif, guru harus secara konsisten mengikuti prosedur 

penerapan media audiovisual. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi, proses 

pembelajaran berjalan lancar dan tujuan pembelajaran 

tercapai. Mengingat penelitian ini hanya bersifat korelasional, 

maka penelitin ini perlu dilanjutkan dengan penelitian-

penelitian eksperimental lainnya sehingga para pendidik 

mengetahui benar bagaimana pengaruh media audiovisual 

terhadap pencapaian hasil belajar siswa. 

4.  Nama penulis Eka Pratiwi, dengan judul Pengaruh 

Penggunaan Strategi Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 

Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Siak Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak, terdapat persamaan pada variabel Y 

dan terdapat perbedaan pada variabel X. Berdasarkan hasil 

penyajian dan analisis data bahwa strategi Crossword 

Puzzlemempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI. Dari analisi uji t menunjukan bahwasanya 

terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah 

penggunaan strategi Crossword Puzzle. Perbedaannya dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa sebelum menggunakan strategi 

Crossword Puzzlerata-rata nilai hasil belajar siswa mencapai 

71.678. Setelah penggunaan strategi Crossword Puzzlerata-

rata nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

mencapai 73.821. Dari penelitian ini penulis mengharapkan 

adanya penelitian dalam bentuk tindakan yang berkelanjutkan 

mengingat penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 

Selain itu juga eksperimen yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan strategi Crossword 

Puzzle. 

5. Nama penulis Ika Kurniati, dengan judul Pengaruh 

Penggunaan Strategi Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 

Terhadap Hasil Belajar IPA Terpadu Di Madrasah 
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Tsanawiyah Al-Ihsaniyah Sarang Burung, terdapat persamaan 

pada variabel Y dan terdapat perbedaan pada variabel X. 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang 

dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa strategi 

Crossword Puzzleberpengaruh positif untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Al-Ihsaniyah Sarang Burung. Skor hasil belajar 

siswa yang menerapkan strategi Crossword Puzzledengan 

skor tertinggi 88 dan skor terendah 55 dan nilai rata-rata 72,4 

dengan standar deviasi 11,77. Hal ini menunjukan bahwa 

terjadi pengaruh yang cukup besar dari penggunaan strategi 

Crossword Puzzle. Sedangkan siswa yang tidak menerapkan 

strategi Crossword Puzzledengan skor tertinggi 72 dan skor 

terendah 45 dan nilai rata-rata 60,70 dengan standar deviasi 

6.46. Dari hasil penelitian ini juga penulis mengharapkan 

kepada tenaga pendidik agar dapat menerapkan strategi 

pembelajaran yang baik dan relevan terhadap materi yang 

disampaikan pada proses pembelajaran berlangsung. Selain itu 

juga diharapkan siswa lebih giat belajar, dan diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian yang 

serupa pada materi yang berbeda dan mengukur aspek yang 

lain atau jenjang sekolah yang berbeda. 

Dari lima kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya media dan strategi berpangaruh besar 

terhadap hasil belajar. Dimana media merupakan alat bantu yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar, sedangkan strategi 

pembelajaran merupakansalah satu komponen yang harus ada 

dalam kegiatan pembelajaran karena untuk mencapai tujuan 

pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan 

siswa diperlukan adanya suatu strategi yang efektif.Sebagai 

seorang pendidik harus mampu memanfaatkan media dan strategi 

yang efektif dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak 

merasa jenuh di saat belajar pada semua mata pelajaran. 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri 

dari : 

BAB I Pendahuluan terdiri dari: Penegasan judul, 

Latar Belakang Masalah, Indetifikasi dan 

Batasan Masalah, Rumusan, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu yang Relevan dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

terdiri dari: Media Pembelajaran, Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle, Hasil 

Belajar, Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian terdiri dari: Waktu dan 

Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengumpulan Data, Defenisi Operasional 

Data dan Tenik Analisi Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari: 

Deskripsi Data, Pembahasan Hasil Penelitian 

dan Analisis 

BAB V Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan 

Rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

secara harfiah berarti „tengah‟ atau „pengantar‟.
16

 Gagne‟ dan 

Briggs secara implist mengatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 

lain buku, tape recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. National 

Education Associaton memberikan defenisi media sebagai 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual 

dan peralatannya dengan demikian, media dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, atau dibaca.
17

 

Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi agar siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

nkembali informasi visual atau verbal. 

Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

                                                             
 16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3. 

 17 Ibid, h. 4. 
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instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran.
18

 

2. Macam-macam Media Pembelajaran 

Secara garis besar media terbagi atas: 

a. Media audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya 

seperti radio dan rekaman suara. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan 

tidak mengandung unsur suara, seperti gambar, lukisan, 

foto, dan sebagainya. 

c. Media audio visual, yaitu media yang mengandung unsur 

suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, 

seperti rekaman video, film dan sebagainya.
19

 

3. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keaktifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

                                                             
18 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 

243. 
19 Ibid, h. 244. 
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media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik 

dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi.
20

 

Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajarana akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain.
21

 

Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik 

merincikan manfaat media sebagai berikut: 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh 

karena itu mengurangi verbalisme. 

b. Memperbesar perhatian siswa. 

c. Meletakkan dasar-dasar siswa yang penting untuk 

perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran 

lebih mantap. 

                                                             
20 Azhar Arsyad, Op.Cit.h.19. 
21 Ibid, h. 28. 



 
 

22 

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan 

siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, 

terutama melalui gambar hidup. 

f. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

g. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman 

yang lebih banyak dalam belajar. 

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, dapatlah 

disimpulkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai 

berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang.
22

 

 

                                                             
22 Ibid, h. 28-30. 



 
 

23 

4. Prinsip Penggunaaan Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa prinsip 

yang digunakan dalam memilih media pembelajaran. Prinsip-

prinsip dalam memilih media pembelajaran yang dimaksud 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Pemilihan media pembelajaran, media pembelajaran 

digunakan dengan tujuan yang jelas. Suatu media 

pembelajaran dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan tepat sesuai kebutuhan. Pemilihan 

media pembelajaran, sebaiknya disesuaikan dengan 

kondisi fisik lingkungan. Sebelum menentukan media 

pembelajaran, seorang guru harus menyadari bahwa tidak 

ada satupun media yang paling baik untuk mencapai 

semua tujuan. Masing-masing media ada yang memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Penggunaan berbagai macam 

media pembelajaran yang disusun secara terpadu dalam 

proses pembelajaran yang disusun secara terpadu dalam 

proses pembelajaran akan mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

b. Objektifitas media pembelajaran, memilih media 

pembelajaran harus secara objektif. Media pembelajaran 

digunakan bukan hanya berdasarkan atas kesenangan 

guru atau sekedar sebagai selingan atau hiburan. 

Pemilihan media harus benar-benar disadari dengan 

pertimbangan yang matang, karena hal tersebut akan 

digunakan untuk meningkatkan efektifitas belajar siswa. 

c. Memahami kelebihan setiap media pembelajaran, setiap 

media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Untuk menggunakan media dalam kegiatan 

pembelajaran, haruslah dipilih secara tepat dengan 

melihat kelebihan media untuk mencapai pengajaran 

tertentu. 

d. Memahami karakteristik setiap media pembelajaran, 

untuk memilih media pembelajaran dengan tepat, seorang 

guru hendaknya mengenal ciri-ciri dari masing-masing 
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media yang ada. Karena, hal tersebut cukup  menentukan 

dalam membentuk efektivitas kegiatan belajar-mengajar. 

e. Syarat memilih media pembelajaran, pemilihan media 

haruslah disesuaikan dengan metode mengajar dan materi 

pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran 

dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Penentuan media 

pembelajaran, sebaiknya memperhatikan syarat-syarat 

tertentu sebagai pertimbangan. Syarat-syarat dalam 

memilih media pembelajaran yang dimaksud tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1) Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

2) Memilih media harus disesuaikan dengan 

ketersediaan bahan medianya. 

3) Media pembelajaran harus disesuaikan dengan biaya 

pengadaan. 

4) Media pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kualitas atau mutu teknik. 

5) Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan 

tujuan dan materi pembelajaran, yaitu tingkat 

pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa 

yang belajar. 

6) Untuk memilih media yang tepat, seorang guru harus 

mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. 

7) Media pembelajaran harus berorientasi pada siswa 

yang belajar. Maksudnya, pemilihan media benar-

benar digunakan untuk efektivitas belajar siswa. 

8) Media pembelajaran harus mempertimbangkan biaya 

pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, 

dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. 

f. Faktor yang mempengaruhi penggunaan media 

pembelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar kegiatan 

pemilihan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 
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1) Tujuan yang ingin dicapai. 

2) Karakteristik siswa. 

3) Jenis rangsangan belajar yang dikehendaki. 

4) Keadaan latar atau lingkungan. 

5) Luasnya jangkauan yang ingin dilayani.
23

 

5. Kelebihan dan kekurangan Media Pembelajaran. 

Secara garis besar media pembelajaran terbagi atas media 

audio, media visual dan media audio visual. Dibawah ini 

adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap media 

pembelajaran : 

a. Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Audio 

1) Dengan menggunakan alat perekam, program audio 

digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pendengar/pemakai. Pemakaian audio untuk belajar 

bahasa inggris yang pemakaiannya dapat dilaksanakan 

kapan dan dimana saja. 

2) Media audio dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. 

3) Media audio dapat menanmkan nilai-nilai dan sikap 

positif terhadap para pendengar yang sulit dicapai 

dengan media lain. 

4) Media audio dapat menyajikan laporan-laporan actual 

dan orisional yang sulit dapat dicapai dengan media 

lain. 

5) Program audio dapat mengatasi batasan waktu serta 

jangkauan yang sangat luas. 

b. Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis Audio 

                                                             
23  Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Kata Pena, 

2016), h. 16-20. 
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1) Sifat komunikasinya satu arah. Dengan demikian, sulit 

bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal 

yang sulit dipahami. 

2) Media audio lebih banyak menggunakan suara dan 

bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh 

pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata 

dan bahasa yang baik 

3) Media audio hanya mampu melayani secara baik 

untuk mereka yang sudah mampu berfikir abstrak. 

4) Penyajian materi melalui media audio dapat 

menimbulkan verbalisme pendengar.
24

 

c. Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Visual 

1) Media visual membantu meningkatkan keefektifan 

pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan 

visual 

2) Media visual memperlancar proses pembelajaran, 

agar mempermudah siswa menerima materi 

pelajaran. 

3) Media visual membantu siswa meningkatkan 

pemahaman dan memperkuat ingatan, sebab 

tampilan visual lbih menarik dari pada hanya 

tampilan verbal. 

4) Media Visual dapat dibaca berkali-kali dengan 

menyimpannya atau mengelipingnya. 

5) Media visual membantu siswa berpikir tajam dan 

spesifik. 

6) Media visual membantu mengatasi keterbataan 

pengalaman yang dimiliki para siswa. 

7) Media visual memungkinkan adanya interaksi antara 

siswa dengan lingkungan sekitarnya. 

                                                             
24  Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2015), cet. ke-7, h. 216-217.   
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8) Media visual membantu menanamkan konsep yang 

benar mengenai suatu informasi. 

9) Media visual membantu membangkitkan keinginan 

dan minat baru para siswa. 

d. Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis Visual 

1) Media Visual terkadang tampil lambat dan kurang 

praktis. 

2) Media visual tidak diikuti oleh audio. Media visual 

hanya berbentuk pola tertentu yang tidak dapat 

didengar. Sehingga kurang mendetail materi yang 

disampaikan. 

3) Media visual seringkali ditampilkan dengan visual 

yang terbatas. Media visual hanya dapat 

memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi 

berita. 

4) Media visual khususnya berbentuk cetak 

memerlukan biaya produksi cukup mahal. 

5) Media visual memerlukan pengamatan yang ekstra 

hati-hati. Selain itu, media visual memuat pesan atau 

informasi yang panjang atau rumit.
25

 

e. Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

1) Bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih mudah dipahami oleh siswa, dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran 

lebih bak 

2) Mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru. Sehingga guru tidak kehabisan tenaga dan 

siswa tidak bosan. 

3) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi 

                                                             
25 Ega Rima Wati, Op.Cit.h. 39-42. 
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juga aktifitas mengamati, melakukan, 

mendemostrasikan, dan lain-lain. 

4) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

f. Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

1) Media audio visual lebih banyak menggunakan 

suara dan bahasa verbal, sehingga hanya mungkin 

dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai 

tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. 

2) Penyajian materi melalui media audio visual dapat 

menimbulkan verbalisme bagi pendengar. 

3) Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang 

disajikan secara sempurna.  

 

B. Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi secara umum mempunyai pengertian suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan 

belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.
26

 Strategi yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Berikut pendapat beberapa ahli 

berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran: 

a. Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

                                                             
26  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 5. 
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dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efesien. 

b. Kozma dalam Sanjaya secara umum menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap 

kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

c. Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh 

mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi 

sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang 

dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik. 

d. Dick dan Carey dalam sanjaya menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen 

materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan 

belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan 

hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan 

belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi 

atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. 

e. Cropper dalam Wiryawan dan Noorhadi mengatakan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas 

berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

f. Wina sanjaya menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. 
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g. J.R David menyebutkan bahwa strategi pembelajaran 

adalah a plan, method, or series of activities designed to 

achieves a particular educational gola (strategi 

pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu). 

h. Moedjiono mengatakan bahwa strategi pembelajaran 

adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan 

mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek 

dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, dimana 

untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk penggunaan 

metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan 

dalam pembelajaran. 
27

 

2. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran dikembangkan atau diturunkan 

dari model pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi 

rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan 

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu.  

Newman dan Logan mengemukakan empat unsur 

strategi dari setiap usaha, yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan 

kualifikasi hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus 

dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera 

masyarakat yang memerlukannya. 

b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama 

(basic way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 

                                                             
27 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), h. 7-8. 
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c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah 

(steps) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai 

dengan sasaran. 

d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur (criteria) 

dan patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan 

menilai taraf keberhasilan (achievement) usaha. 

Jika kita mencoba menerapkan dalam konteks 

pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah: 

1) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan 

pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan 

pribadi peserta didik. 

2) Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan 

pembelajaran yang dipandang paling efektif. 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah 

atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran 

keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 
28

 

3. Klasifikasi Strategi Pembelajaran 

Di dalam artikel Saskatchewan Educational 

bahwasanya jenis-jenis/klasifikasi strategi pembelajaran 

meliputi: 

a. Strategi pembelajaran langsung 

1) Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi 

yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi, dan 

paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk 

di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan 

didaktik, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, 

serta demonstrasi. 

                                                             
28 Ibid, h. 9-10. 
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2) Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan 

untuk memperluas informasi atau mengembangkan 

keterampilan langkah demi langkah. 

b. Strategi pembelajaran tidak langsung 

1) Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan 

bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam 

melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran 

inferensi berdasarkan data, atau pembentukan 

hipotesis. 

2) Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru 

beralih dari penceramah menjadi fasilitator, 

pendukung dan sumber personal. 

3) Guru merancang lingkungan belajar, memberikan 

kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika 

memungkinkan memberikan umpan balik kepada 

siswa ketika mereka melakukan inkuiri. 

4) Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan 

digunkannya bahan-bahan cetak, non cetak, dan 

sumber-sumber manusia. 

c. Strategi pembelajaran interaktif 

1) Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada 

bentuk diskusi dan saling berbagi diantara peserta 

didik.Seaman dan Fellenz mengemukakan bahwa 

diskusi dan saling berbagi akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi 

terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan 

pengetahuan guru atau kelompo, serta mencoba 

mencari alternatif dalam berpikir. 

2) Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan 

dalam rentang pengelompokkan dan metode-metode 

interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk 

diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau 

pengajaran tugas berkelompok, dan kerjasama siswa 

secara berpasangan. 
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d. Strategi pembelajaran melalui pengalaman 

1) Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan 

bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa, dan 

berorientasi pada aktivitas. 

2) Penekanan dalam strategi beajar melalui pengalaman 

adalah pada proses belajar, dan bukan hasil belajar. 

3) Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di 

dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, 

sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode 

observasi untuk memperoleh gambaran pendapat 

umum. 

e. Strategi pembelajaran mandiri 

Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangun inisiatif individu, 

kemandirian, dan peningkatan diri.. Fokusnya adalah 

pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik 

dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan 

dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. 

Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk 

peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. 

Sedangkan kelemahannya adalah peserta didik belum 

dewasa, sulit menggunakan pembelajaran mandiri.
29

 

 

C. Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle) 

1. Pengertian Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle) 

Menurut Melvin L. Silberman Crossword Puzzle atau 

sering disebut teka-teki silang merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif dimana strategi ini dapat digunakan untuk 

pembelajaran ketrampilan menulis. Strategi ini sangat mudah 

dibuat oleh guru dan dapat digunakan untuk semua tingkatan, 

                                                             
29 Ibid, h. 10-12. 
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baik untuk pemula, menengah atau yang sudah lanjut, 

disamping itu juga materi yang di dapat dipilih sesuai dengan 

tujuan pembelajarannya. 

Menurut Haryono tujuan teka-teki silang dalam 

pembelajaran ini adalah untuk mengasah otak dalam berpikir 

peserta didik dalam mempelajari kosakata pada suatu mata 

pelajaran. Dengan menggunakan TTS sebagai pembelajaran 

kosakata, maka selain peserta didik termotivasi untuk belajar 

juga memberi pemahaman terhadap kosakata yang mudah 

dan mendalam.
30

  

Di dalam TTS terdapat unsur pemainan bahasa 

dengan cara mengisi kotak-kotak dengan huruf-huruf 

sehingga membentuk kata yang dapat dibaca., baik secara 

vertikal maupun horisontal. Menyusun tes peninjauan 

kembali dalam bentuk teka-teki silang akan mengundang 

minat dan partisipasi siswa. Teka-teki silang sebagai teknik 

pembelajaran kosakata tentu lebih menarik karena 

mengandung unsur permainan, hiburan dan dapat dilakukan 

secara santai dengan berbagai variasi. Dengan demikian, 

siswa termotivasi dan bergairah mempelajari kosakata yang 

dapat merangsang daya nalarnya untuk memahami materi, 

sehingga dapat mudah diingat dan menjadi pengetahuan yang 

sangat berkesan dan tidak mudah dilupakan sebagai sebuah 

pengalaman belajar. Akibatnya dapat memberi pemahaman 

terhadap  materi secara mudah dan mendalam. Namun 

demikian tidaklah  mudah untuk membuat teka-teki silang, 

akan tetapi banyak keuntungan dari penggunaan strategi ini 

diantaranya adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

menjawab soal karena terdapat unsur permainan, 

meningkatkan kerja sama yang sehat antar siswa, merangsang 

siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, memacu siswa untuk 

lebih teliti dalam mengerjakan soal. Strategi teka-teki silang 

                                                             
30 Rantika dan Faisal Abdullah, “Penggunaan Media Teka-Teki Siang Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di 
Madrasah Ibtidayah Nurul Iman Pengabuan Kabupaten Pali”, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab Vol. 1  (2015), h.185. 
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dapat membuat siswa lebih tertarik karena siswa diajak 

belajar secara langsung untuk membaca, berfikir, bermain 

dan menentukan sendiri permasalahan yang dihadapi 

(jawaban).
31

 

2. Sejarah Singkat Teka-teki Silang 

Catatan sejarah menyatakan bahwa format teka-teki 

silang seperti sekarang sudah ada sejak zaman kuno. 

Bentuknya masih cukup sederhana, yaitu sebuah bujur 

sangkar berisi kata-kata, huruf-huruf yang sama pada bujur 

sangkar itu menghubungkan kata-kata secara vertikal dan 

horizontal. Dalam buku Tell Me When – Science and 

Technology, teka-teki silang pertama kali muncul disurat 

kabar New York World pada tanggal 21 Desember 1913. 

Teka-teki silang pertama ini disusun oleh Arthur Winn dan 

diterbitkan pada lembar tambahan edisi hari Minggu surat 

kabar tersebut.  

Buku teka-teki silang pertama kali terbit pada tahun 

1924 tetapi pada saat itu teka-teki silang belum begitu 

populer. Setelah buku teka-teki silang menyebar , teka-teki 

silang sangat digemari di seluruh Amerika, selanjutnya 

merambah ke Eropa dan seluruh dunia temasuk Indonesia. 

Teka-teki silang dapat dikategorikan sebagai stimulan yang 

berfungsi mengelola stress dan menghubungkan saraf-saraf 

otak yang terlelap. Sifat “fun” tapi tetap “Learning” dari 

teka-teki silang memberikan efek menyegarkan ingatan, 

sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak 

dibiasakan untuk terus belajar dengan santai. Kondisi pikiran 

                                                             
31 Rani Fathonah S, Et.al, “Studi Komparasi Penggunaan Media Teka-Teki 

Silang (TTS) Dengan kartu Pada Pembelajaran Kimia Melalui Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada materi Zat 
Adiktif  Dan Psikotropika Kelas VIII SMP N Ngadirojo Wonogiri” , Jurnal 

Pendidikan Kimia Vol. 2  No. 3 (2013), h.70. 
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yang jernih, rileks dan tenang akan membuat memori otak 

kuat, sehingga daya ingatpun meningkat.
32

 

3. Prosedur Teka-taki Silang (Crossword Puzzle) 

a. Langkah pertama adalah dengan menjelaskan beberapa 

istilah atau nama-nama penting yag terkait dengan mata 

pelajaran yang telah anda ajarkan. 

b. Susunlah sebuah teka-teki silang sederhana, dengan 

menyertakan sebanyak mungkin unsur pelajaran. 

(Catatan: Jika terlalu sulit untuk membuat teka-teki 

silang tentang apa yang terkandung dalam pelajaran, 

sertakan unsur-unsur yang bersifat menghibur, yang yang 

tidak mesti berhubungan dengan pelajaran, sebagai 

selingan). 

c. Susunlah kata-kata pemandu pengisian teka-teki silang. 

Gunakan jenis yang berikut ini: 

1) Defenisi singkat (“sebuah tes untuk menentukan 

reliabilitas”) 

2) Sebuah kategori yang cocok dengan unsurnya (“jenis 

gas”) 

3) Sebuah contoh (“...undang-undang adalah 

contohnya”) 

4) Lawan kata (“lawan kata demokrasi”) 

d. Bagikan teka-teki kepada siswa, baik secara 

perseorangan atau kelompok. 

e. Tetapkan batas waktunya. Berikan penghargaan kepada 

individu atau tim yang paling banyak memiliki jawaban 

benar.
33

 

 

                                                             
32  M. Khalilullah, “Permainan Teka-teki Silang Sebagai Media Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab (Mufradat)”, Jurnal Pemikiran Islam Vol. 37 No. 1 

(2012), h.23. 
33  Melvin L. Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, 

(Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), h. 256-257. 
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4. Kelebihan Strategi Teka-teki Silang(Crossword Puzzle) 

a. Kelebihan strategi teka-teki silang dengan menggunakan 

TTS sebagai pembelajaran kosakata, maka selain siswa 

termotivasi untuk belajar, juga memberi pemahaman 

terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. 

b. Dalam penggunaan TTS, terdapat unsur permainan yang 

dapat menimbulkan kegairahan dan rasa senang dalam 

belajar tanpa harus berhadapan dengan situasi yang 

menjemukan. 

c. Yang paling menarik adalah dapat mengembangkan 

instuisi peserta didik untuk berupaya memahami lebih 

banyak kosakata karena adanya unsur tantangan yang 

menimbulkan rasa penasaran. 

5. Kekurangan Strategi Teka-teki Silang(Crossword Puzzle) 

a. Susah digunakan untuk pelajaran Matematika, Fisika, 

Kimia yang mungkin terdapat banyak kesulitan dalam 

pembuatannya. 

b. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab 

pembuatannya rumit harus disesuaikan pertanyaan 

dengan kolom jawaban yang dibutuhkan. 

c. Materi-materi yang butuh pemaparan dan penjelasan 

tidak bisa menggunakan teka-teki silang. 

d. Dalam teka-teki silang hanya belajar kata-kata singkat 

tidak mampu menjelaskan atau menjabarkan materi 

secara detail.
34

 

 

 

 

 

                                                             
34 Rantika dan Faisal Abdullah, “Penggunaan Media Teka-Teki Siang 

DalamMeningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di 
Madrasah Ibtidayah Nurul Iman Pengabuan Kabupaten Pali”, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab Vol. 1  (2015), h.186. 
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D. Hasil Belajar Kognitif 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati 

yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang.
35

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil 

belajar dapat diketahui setelah guru memberikan evaluasi 

belajar.
36

 Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun 

tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik terhadap 

rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah 

maupun penerapan aturan. 

b. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempersentasikan konsep dan lambang. Ketrampilan 

intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan nanalitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Ketrampilan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif adalah kecakapan menyalurkan dan 

megarahkan aktivitas kognitinya sendiri. Kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasamani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

                                                             
35 Siti Holija, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Reading Guide dan 

Card Sorting Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Kedondong 
Kabupaten Pesawaran, (Jurnal Pendidikan Islam TADRIS, Volume 19. No. 1 Juli 

2010), h.21 
36  Khoirun Nikmah, Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh Melalui Strategi 

Practice Reheasal Pairs Peserta Didik Kelas VII Mts Darul Ulum Desa Talang Way 
Sulan Kec. Way Sulan Lampung Selatan, (Jurnal Tadzkiyyah, Volume 6. No. 2. 

(2019).h. 32 
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e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap 

berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi 

nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku. 
37

 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif 

merupakan gambaran tingkat penguasaan peserta didik 

terhadap mata pelajaran yang ditempuhnya atau penguasaan 

peserta didik terhadap sesuatu dalam kegiatan pembelajaran 

berupa pengetahuan atau teori yang melibatkan pengetahuan 

dan pengembangan ketrampilan intelektual yang meliputi 

penarikan kembali atau pengakuan dari fakta-fakta, pola 

prosedural dan konsep dalam pengembangan kemampuan dan 

ketrampilan intelektual peserta didik. 

2. Faktor-faktor Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak 

jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

saja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar. Faktor inipun terbagi menjadi tiga 

faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap 

badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari 

penyakit. 

 

 

                                                             
37  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 5. 
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b) Cacat tubuh 

Acat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh/badan. 

2) Faktor Psikologis 

a) Intelegensi/kecerdasan 

Intelegensi adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan menyesuaikan diri dengan keadaan 

yang dihadapinya, kemampuan ini ditentukan 

dengan intelegensi masing-masing siswa. Ini 

bermakna semakin tinggi kemampuan 

intelegensi siswa maka semakin besar 

peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya 

semakin rendah kemampuan intelegensi siswa 

maka semakin kecil peluangnya untuk 

memperoleh sukses. 

b) Perhatian 

Perhatian yang dimaksud disini ialah perhatian 

siswa yang sedang belajar terhadap 

bahan/materi yang dipelajarinya. 

c) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Jadi  berbeda dengan 

perhatian, karena perhatian sifatnya sementara 

(tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu 

diikuti dengan perasaan senang, sedangkan 

minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 

dari situ diperoleh kepuasaan. 
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d) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan 

yang akan dicapai. Didalam menentukan tujuan 

itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk 

mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan 

yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. 

Motif yang kuat sangatlah perlu di dalam 

belajar, di dalam membentuk motif yang kuat 

itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-

latihan kebiasaan dan pengaruh lingkungan 

yang memperkuat, jadi latihan/kebiasaan itu 

sangat perlu dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor keluarga: Terdiri dari cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar 

belakang kebudayaan. 

Faktor sekolah: terdiri dari metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, disiplin siswa, keadaan gedung 

dan tugas rumah. 

Faktor kegiatan masyarakat: terdiri dari kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat.
38

  

3. Ranah Kognitif 

Bloom mengklarifikasi  perilaku menjadi enam kategori: 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses 

mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, 

                                                             
38 Firdaus Daud, “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 3 Kota Palopo”, Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran Vol 19 No. 2 (2012), h.244. 
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mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat 

kembali pola, struktur atau setting.  

b. Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman bersangkutan inti dari sesuatu, ialah suatu 

bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan 

seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, 

dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang 

dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya 

dengan bahan lain. 

c. Penerapan (Application) 

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk 

menerepkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, 

prinsip di dalam berbagai situasi. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan 

suatu komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi unsur-

unsur penyusunnya, sehingga ide (pengertian, konsep) itu 

relatif menjadi lebih jelas dan/atau hubungan antar ide-

ide lebih eksplisit. Analisis merupakan memecahkan 

suatu isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga 

hierarki ide-idenya menjadi jelas. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-

bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis 

bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau 

unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau 

kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode 

untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan 

penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai 

materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan 

memenuhi tolak ukur tertentu.    
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Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi oleh 

Anderson dan Krathwohl: 

a. Mengingat (Remembering) 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali 

pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, 

baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama. 

Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting 

dalam proses pembelajaran yang bermakna dan 

pemecahan masalah. Kemampuan ini dimanfaaatkan 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh 

lebih kompleks. Mengingat meliputi mengenali dan 

memanggil kembali. Mengenali berkaitan dengan 

mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan 

dengan hal-hal konkret, misalnya tanggal lahir, alamat 

rumah dan usia, sedangkan memanggil kembali adalah 

proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa 

lampau secara cepat dan tepat.  

b. Memahami (Understanding) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengn kata-katanya 

sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan 

berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 

hafalan. 

c. Mengaplikasikan (Applying)  

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. 
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Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat 

lebih tinggi ketimbang pemahaman. 

d. Menganalisis (Analyzing) 

Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-

bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan 

diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu 

dengan yang lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat 

lebih tinggi daripada aplikasi. 

e. Mengevaluasikan (Evaluating) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan 

penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah 

ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, 

efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Evaluasi meliputi 

mengecek dan mengkritisi. Mengecek mengarah pada 

kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau 

kegagalan dari suatu operasi atau produk. Jika dikaitkan 

dengan proses berpikir merencanakan dan 

mengimplementasikan maka mengecek akan mengarah 

pada penetapan sejauh mana suatu rencana berjalan 

dengan baik. Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu 

produk atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar 

eksternal. Mengkritisi berkaitan erat dengan berpikir 

kritis. 

f. Menciptakan (Create) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan 

unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk 

kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk 

menghasilkan suatu produk baru dengan 

mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau 

pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan 

mengarah pada berpikir kreatif, namun tidak secara total 
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berpengaruh pada kemampuan siswa untuk 

menciptakan.
39

 

 

E. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

SKI merupakan mata pelajaran yang memuat 

pemikiran, penelitian dan alasan-alasan detail tentang 

perwujudan masyarakat Islam pada masalalu dan dasar-

dasarnya sekaligus ilmu yang mendalam tentang karakter 

berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perkembangan 

Kebudayaan Islam. 

Husain dan Asyraaf berpendapat bahwa kebudayaan 

adalah sebuah kata yang sulit di defenisikan yang berbeda 

dengan peradaban. Kebudayaan merupakan rasa ingin tahu 

manusia yang menantang manusia untuk mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan 

tersebut dalam kehidupan nyata.
40

 

Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam 

kurikulum madrasah tsanawiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menelaah asal usul perkembangan, 

peranan/perdaban Islam dan para Tokoh yang berprestasi 

dalam sejarah Islam dimasa lampau, mulai dari 

perkembangan masyarakat Islam, pada masa Nabi 

Muhammad SAW, Khulaaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani 

Abbasiyah, Bani Ayyubiyah sampai perkembangan Islam di 

Indonesia. 

Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (SKI) 

menekankan pada kemampuan mengambil hikmah 

(pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh 

                                                             
39  Richie Erina, Heru Kuswanto, “Pengaruh Model Pembelajaran Instad 

Terhadap Ketrampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Kognitif Fisika di SMA”, 

Jurnal Inovasi Pendidikan IPA  Vol. 1 No. 2 (2015), h.203. 
40 Nirwani Jumala, “Meningkatkan Hasil Belajar SKI Melalui Metode Mind 

Mapping Materi Kearifan Nabi Muhammad SAW Dalam Mewujudkan Perdamaian”, 

Jurnal Media Inovasi Edukasi  Vol. 3 No. 11 (2017), h.634. 
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berprestasi dan mengaitkannya dengan enomena sosial, 

budaya, polkitik, ekonomi, IPTEK dan seni. 

2. Fungsi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Sebagai sebuah mata pelajaran yang di ajarkan di 

madrasah, sejarah kebudayaan Islam mempunyai fungsi 

yang sangat penting bagi pendidikan anak. Menurut Zakiah 

Daradjat dalam bukunya Metodik Khusus Pengajaran 

Agama Islam yang dikutip Alif fungsi sejarah kebudayaan 

Islam adalah: 

a. Membantu peningkatan Iman siswa  dalam rangka 

pembentukan pribadi muslim, disamping memupuk rasa 

kecintaan dan kekaguman terhadap Islam dan 

kebudayaannya. 

b. Memberi bekal kepada siswa dalam rangka melanjutkan 

pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi atau bekal 

untuk mnjalani kehidupan pribadi mereka, bila mereka 

putus sekolah. 

c. Mendukung perkembangan Islam masa kini dan 

mendatang, disamping meluaskan cakrawala 

pandangnya terhadap makna Islam bagi kepentingan 

kebudayaan umat manusia. 
41

 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian 

dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
41   https://dosenmuslim.com/pendidikan/fungsi-dan-tujuan-ski-sejarah-

kebudayaan-islam. 
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a. Ho : tidak terdapat pengaruh media audio visual 

berbantuan strategi Crossword Puzzle  terhadap hasil 

belajar kognitif sejarah kebudayaan Islam (SKI). 

b. Ha : terdapat pengaruh media audio visual berbantuan 

strategi Crossword Puzzle  terhadap hasil belajar 

kognitif sejarah kebudayaan Islam (SKI). 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik adalah rangkaian dua atau lebih 

variabel yang menjadi interens dan hendak diuji. Hipotesis 

statistic dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Ho : µ1 = µ2 (tidak ada pengaruh media audio visual 

berbantuan strategi Crossword Puzzle  terhadap hasil 

belajar kognitif peserta didik). 

b. H1 : µ1 ≠ µ2 (ada pengaruh media audio visual 

berbantuan strategi Crossword Puzzle  terhadap hasil 

belajar kognitif peserta didik) 
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