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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar 

Teks Interaksi Transaksional bagi siswa kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta pada 

semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini dilakukan bagi siswa kelas XI Akuntansi 

sejumlah 9 di mana peneliti sebagai guru Bahasa Inggris pada kelas tersebut. Penelitian ini 

dilakukan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019. Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi 

(reflecting). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan tes. Hasil 

penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan hasil kondisi awal 

dengan siklus I, mendeskripsikan antara siklus I dengan siklus II dan mendeskripsikan antara 

kondisi awal dengan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoretik dan empirik 

melalui metode Crossword Puzzle dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 

belajar. Peningkatan yang mendapatkan kategori Baik yaitu pada kondisi awal sebanyak 1 siswa 

atau 11,11%, pada siklus I sebanyak 3 siswa atau 33,33% dan pada siklus II sebanyak 6 siswa 

atau 66,66%. Sedangkan peningkatan hasil belajar Bahasa Inggris yang mencapai batas tuntas 

yaitu pada kondisi awal sebanyak 2 peserta diidk atau 22,22%, pada siklus I sebanyak 4 siswa atau 

44,44% dan pada siklus II sebanyak 8 siswa atau 88,88%. 

 Kata Kunci: Crossword Puzzle; Hasil belajar; Teks Interaksi Transaksional 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pembelajaran bahasa Asing di Indonesia merupakan upaya bagi 

bangsa Indonesia untuk bisa menyerap dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di dunia, sekaligus jalan untuk bisa masuk ke dalam masyarakat global. Di 

balik tujuan tersebut, terselip kekhawatiran adanya infiltrasi nilai-nilai Asing (Barat) yang 

dapat mengikis identitas pembelajar bahasa Asing sebagai bangsa Indonesia.  

Kepasivan ini dapat dilihat oleh peneliti saat pembelajaran. Kondisi seperti ini 

berimbas pada pencapaian hasil belajar siswa yang ditunjukkan pada nilai aspek berbicara 

yang masih rendah menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal hanya sebesar 48,28 % dan 

nilai rata-rata kelas 66,72. Rendahnya hasil belajar ditandai sulitnya pencapaian batas 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah yaitu 68. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Teks Interaksi Transaksional melalui Metode Crossword 
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Puzzle bagi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta pada Semester 1 

Tahu Pelajaran 2019/2020. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana proses pembelajaran dan hasil belajar Teks Interaksi Transaksional melalui 

Metode Crossword Puzzle bagi siswa Kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta 

pada Semester 1 Tahu Pelajaran 2019/2020? 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan Kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Teks Interaksi Transaksional 

melalui Metode Crossword Puzzle bagi siswa Kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta pada Semester 1 Tahu Pelajaran 2019/2020. 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

Landasan Teori  

Hasil Belajar Teks Interaksi Transaksional 

Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam tiap bagian di 

dalam suatu pekerjaan. Proses pembelajaran juga bisa diartikan keaktifan dalam melakukan 

sesuatu. Lebih lanjut aktif adalah giat bekerja atau berusaha. Dengan demikian aktivitas 

adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam bekerja atau berusaha untuk mencapai 

sesuatu tujuan. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam mempelajari 

materi pembelajaran untuk mencapai atau mendapatkan hasil (nilai) yang ditentukan. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar, Abdurahman (Asep Jihat dan Abdul Haris, 2010: 14). Hasil belajar adalah segala 

sesuatu yang menjadi milik siswa akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan, Juliah (Asep 

Jihat, Abdul Haris, 2010: 15).  

Teks Interaksi Transaksional 

Halliday (1985) menyatakan (dalam PLPG: 2013) bahwa bahasa sebagai gejala 

sosial memiliki fungsi yang berbeda, seperti tekstual, ideasional, dan interpersonal. Fungsi 

Interpersonal dari bahasa ini melibatkan srategi komunikasi yang mana orang menjaga dan 

membangun hubungan sosial, atau orang menggunakan bahas untuk membantu mereka 

meningkatkan tatanan sosial dan menjaga hubungan baik dengan orang lain (Finocciario 

dam PLPG:2013).  

Selain itu, kadang pula dibandingkan jumlah seperti jumlah orang, binatang atau 

benda. Kita pernah mendengar atau menggunakan kalimat berikut. Berikut adalah contoh 

teks interaksi tentang membandingkan ciri-ciri binatang pada teks interaksi. Dialogue Script 

Lisa: Let’s go see the turtles! Freddie: Oh, I love the turtles. Let’s go see them. Freddie: 

Look, Lisa, the turtles are swimming 
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Contoh teks interaksi transaksional dalam bahasa Inggris. Begitulah 

informasi yang bisa kami uraikan mengenai materi bahasa inggris teks interaksi 

transaksional. Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan 

orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik 

dan benar bersosialisasi. Berikut detail informasi tentang contoh teks interaksi transaksional 

dalam bahasa Inggris. 

Crossword Puzzle (Teka-teki Silang) 

Sifat “fun” tetapi tetap “learning” dari teka-teki silang memberikan efek 

menyegarkan ingatan, sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan 

untuk terus belajar dengan santai. Istilahnya adalah bermain sambil belajar, karena 

seringkali hal-hal kecil yang terlupakan dan terlewatkan menjadi kita ketahui ketika mengisi 

teka-teki silang (Nia Hidayati, 2009 dalam http://niahidayati.net). 

Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2013) tentang peningkatan hasil belajar dengan 

Penggunaan Teka-Teki Silang (TTS) pada Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPS 1 SMAN 3 

Bantul Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian Pranata (2018) yang tentang Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle dapat Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam.  

Kerangka Berpikir 

Metode pembelajaran crossword puzzle ini akan diterapkan pada siklus I dan siklus 

II melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/observasi, dan refleksi.  

Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan kelas adalah Penerapan Metode pembelajaran crossword puzzle diduga 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar bagi kelas XI Akuntansi 

Kota Surakarta pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 dalam belajar Bahasa Inggris 

materi Teks Interaksi Transaksional. 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian:Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini 

dilakukan selama selama 6 bulan yaitu mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2019: 

Subjek Penelitian: Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI 

Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta kota Surakarta semester 1 tahun Pelajaran 

2019/2020 dengan jumlah siswa 9. Peneliti dibantu oleh teman sejawat guru Bahasa Inggris 

sebagai observer.Data dan Sumber Data;Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 

langsung dari sumber datanya. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada’Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data; Teknik Pengumpulan Data: Tes, Observasi, Dokumentasi, Catatan Lapangan, Angket 

Siswa:.Alat Pengumpulan DataTes: Pedoman dan lembar observasi pembelajaran: Catatan 

Lapangan, Lembar angket siswa. Validasi Data Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

http://niahidayati.net/
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berbagai waktu. Dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi 

Medode.Teknik Analisa Data;Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model analisis interaktif.  

 

 

 

 

 

Bagan Komponen-komponen Analisis Data. 

Indikator  

Menurut Sarwiji Suwandi (2009: 61) “Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja 

yang akan dijadikan acuan atau tolok ukur dalam menentukan keberhasilan/keefektifan 

penelitian”. Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai rata-rata hasil belajar siswa minimal KKM 68. Berikut kategori KKM hasil belajar 

siswa. 

Kategori KKM Hasil Belajar Siswa 

No Nilai Keterangan 

1 ≥ 68 Tuntas 

2 < 68 Belum Tuntas 

Sumber: Dokumen KTSP SMK Muhammadiyah 2 Surakarta 

2. Secara klasikal peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 68 mencapai 85 % dari jumlah 

siswa. 

3. Terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran belajar siswa yang ditandai dengan 

nilai rata-rata kualitas proses pembelajaran siswa ≥ baik dan siswa yang memperoleh 

nilai minimal baik ≥ 65 % dari jumlah siswa. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah sebuah rangkaian tahap penelitian dari awal hingga 

akhir. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 16) ada empat tahapan penting dalam penelitian 

tindakan yaitu: (1) perencanaan (planning); (2) penerapan tindakan (acting); (3) 

mengobservasi (observing); dan (4) melakukan refleksi (reflecting).  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut: Siklus I ; Tindakan siklus I ini dilakukan dengan menggunakan 

teka-teki silang tahap pertama. Adapun tahapan pada siklus pertama ini adalah sebagai 

berikut:Perencanaan, Pelaksanaan tindakan (Pertemuan I dan II), Observasi,, Refleksi. 

Siklus II Implementasi tindakan yang dilakukan dalam siklus kedua direncanakan 

berdasarkan refleksi pada siklus sebelumnya yaitu, Perencanaan, Tindakan, (Pertemuan I 

dan II), Observasi, Refleksi  

 

 

Pengumpulan 

Data 

 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

 

Reduksi Data 

 

Penyajian Data 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Kondisi Awal  

Berdasarkan observasi kondisi awal kualitas proses pembelajaran siswa dan hasil 

belajar Bahasa Inggris kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sebelum 

dilakukan tindakan kelas diperoleh hasil sebagai berikut: 2 siswa (22,22 %) yang mendapat 

nilai di atas KKM dan 7 Siswa (77,77 %) yang mendapat nilai di bawah KKM, nilai rata-rata 

35,79 nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 50. Secara lebih detail kondisi awal  

Diskripsi Siklus I 

Tindakan dalam siklus I dilaksanakan selama dua kali pertemuan yaitu pada, 22 

Agustus 2019 (pertemuan ke-1) dan 29 Agustus 2019 (pertemuan ke-2) dengan alokasi 

waktu setiap pertemuan 2x45 menit. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tahapan yang 

dilakukan. 

Perencanaan Tindakan Siklus I 

Perencanaan tindakan untuk siklus I meliputi penyusunan instrumen pembelajaran 

dan perangkat penelitian.. 

Tindakan Siklus I 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini Pertemuan 1 dengan Kegiatan pendahuluan 

Kegiatan inti, Guru membahas jawaban teka teki silang bersama dengan siswa. Kegiatan 

Penutup. Pertemuan 2, Kegiatan Pembukaan Kegiatan pendahuluan berlangsung selama 15 

menit. Siswa menyampaikan hasil diskusi secara tertulis. Kegiatan inti, Guru membagi LKS 

berupa lembar teka teki silang untuk dijawab bersama dengan kelompoknya dan diberi 

waktu 15 menit untuk menjawab. Kegiatan Penutup 

Observasi Tindakan Siklus I 

Dari hasil observasi kondisi pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran 

crossword puzzle dapat menarik perhatian, meningkatkan keantusiasan dan proses 

pembelajaran siswa dalam mengikuti pelajaran.  

 Refleksi Siklus I 

Berikut ini adalah uraian hasil refleksi pada siklus I. Terjadi peningkatan pencapaian 

nilai rata-rata hasil belajar dari prasiklus 66,72 menjadi 72,45, sehingga terjadi peningkatan 

5,72. Pencapaian ini sudah memenuhi indikator ketercapaian yang ditetapkan yaitu 68. 

Terjadi peningkatan proses pembelajaran siswa bila dibandingkan dengan pra siklus yaitu 

nilai rata-rata 2,93 menjadi 3,66. Peseta didik yang mendapatkan nilai sangat baik 1 siswa 

(6,89 %), dan nilai baik 2 siswa (55,17 %) sehingga belum mencapai indikator ketercapai 

yang ditetapkan yaitu 85 %.  

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan Tindakan siklus I dengan materi pertemuan 

ke-1 struktur darah dan pertemuan ke- diketahui bahwa ada indikator kinerja yang belum 

tercapai. Untuk itu peneliti melanjutkan perbaikan pada siklus II. 
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Diskripsi Siklus II 

Tindakan dalam siklus II dilaksanakan selama dua kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 3 Oktober 2019 (pertemuan ke-1) dan 10 Oktober 2019 (pertemuan ke-2) dengan 

alokasi waktu tiap tertemuan 2 x 45 menit. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tahap 

yang dilakukan. 

Perencanaan Tindakan Siklus II 

Pada siklus II peneliti/guru memperbaiki kekurangan-kekurangan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I dan menyusun RPP. Pada siklus II ini peneliti akan memfokuskan 

pada indikator-indikator yang belum tercapai dan yang belum dikuasai oleh siswa. Indikator 

yang belum tercapai secara optimal pada siklus I dapat dimantapkan lagi pada siklus II, 

dengan bentuk kegiatan yang hampir sama.  

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti bertindak sebagai guru yang 

menerapkan metode pembelajaran crossword puzzle dalam Bahasa Inggris dan guru lain 

sebagai observer/ pengamat yang mengamati proses pembelajaran siswa dan kinerja guru 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Berikut ini adalah rincian kegiatan pembelajaran pada 

siklus II. 

Pertemuan 1 

Kegiatan pendahuluan  

Guru membuka pelajaran dengan suasana yang akrab dan hangat. Guru 

menyampaikan langkah langkah model pembelajaran crossword puzzle atau teka teki silang 

kepada siswa. 

Kegiatan inti 

Guru memberikan pengantar tentang materi yang akan diajarkan. Guru memberikan 

materi tentang peredaran darah manusia. Guru memberika reward berupa hadiah maupun 

pujian kepada kelompok yang paling banyak mengisi kotak teka teki silang dengan 

benar.Kegiatan Penutup pada kegiatan ini siswa dengan bimbingan guru merangkum 

materi.Pertemuan 2: Kegiatan pendahuluan: Inti, Penemun. Guru membuka pelajaran 

dengan suasana yang akrab dan hangat.Kegiatan inti: Guru menyampaikan materi. Guru 

mengamati kegiatan diskusi kelompok dan membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan.Kegiatan Penutup; 

Observasi Tindakan Siklus II 

Pada tahap observasi tindakan, yang bertugas sebagai observer/pengamat adalah 

guru Bahasa Inggris yang lain yaitu Suranto SPd. Observasi hasil belajar siswa pada 

pembelajaran siklus II.Hasil observasi proses pembelajaran siswa dalam pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran belajar siswa dan analisis dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran crossword puzzle, diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Hasil observasi proses pembelajaran belajar siswa siklus II 

NO Kriteria Jumlah Pesentase 

1 Baik Sekali 2 22,22 

2 Baik 4 44,44 

3 Cukup 3 33,33 

4 Sedang 0 0,00 

5 Kurang 0 0,00 

Jumlah 9 100 

Rata-rata  

  

Refleksi Siklus II 

Terjadi peningkatan proses pembelajaran preserta didik bila dibandingkan dengan 

siklus I yaitu nilai rata-rata 3,66 (cukup) menjadi 4,03 (baik), yang mendapatkan nilai baik 

sekali 2 siswa (17,24%) dan nilai baik 4 siswa (68,97) sehingga sudah mencapai indikator 

ketercapai yang ditetapkan yaitu 85 %. Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap 

kegiatan pembelajaran menunjukan bahwa: 

Dalam siklus II penelitian tindakan kelas sudah dapat dikatakan berhasil karena 

kekurangan dan permasalahan yang berkaitan dengan materi teks interaksi transaksional 

sudah ditemukan pendekatannya yang tepat. Disamping itu indikator ketercapaian hasil 

belajar maupun proses pembelajaran belajar siswa sudah tercapai, maka penelitian 

dihentikan pada siklus ini. 

Pembahasan  

Perkembangan Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar Bahasa Inggris secara klasikal sebelum menerapkan metode 

pembelajaran crossword puzzle sebesar 48,82 % diakhir siklus II meningkat menjadi 

86,21%. Nilai tertinggi hasil belajar Bahasa Inggris sebelum menerapkan metode 

pembelajaran crossword puzzle sebesar 84 diakhir siklus II meningkat menjadi 100. Nilai 

terendah hasil belajar Bahasa Inggris sebelum menerapkan metode pembelajaran crossword 

puzzle sebesar 50 di akhir siklus II meningkat menjadi 65. 

Perkembangan Proses pembelajaran Siswa dalam Pembelajaran 

Selanjutnya berdasakan hasil analisa sebelum (prasiklus) dan setelah dilakukan 

tindakan siklus I dan II dapat diketahui terjadi peningkatan proses pembelajaran belajar 

Bahasa Inggris bagi siswa kelas XI Akuntansi. Sedangkan jumlah siswa yang mempunya 

skor proses pembelajaran belajar minimal baik pada pra siklus 51,03%, siklus II 62,07%, 

dan pada siklus II 86,21%. 

Pembelajaran menggunakan metode (Crossword Puzzle) 

Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap kegiatan pembelajaran 

menunjukan bahwa: Terjadinya peningkatan hasil belajar tersebut karena metode 

pembelajaran crossword puzzle melibatkan proses pembelajaran fisik, pikiran, dan 

kreativitas dalam pembelajaran.  
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SIMPULAN 

Terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran Bahasa Inggris. Hal ini ditunjukan 

oleh perbandingan antara sebelum diberi tindakan (prasiklus) yang mendapat nilai minimal 

baik 31,03% meningkat menjadi 62,07% di akhir siklus II sehingga terjadi peningkatan 

menjadi 86,21%. Disamping itu pencapaian nilai rata-rata pra siklus 2,93 meningkat diakhir 

siklus II menjadi 4,03. Terjadi peningkatan pencapaian rara-rata hasil belajar dari pra siklus 

66,72 menjadi 77,34 pada siklus II. Terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar bahasa 

Inggris, bila dibandingkan dengan prasiklus yaitu 4 siswa (48,28%) menjadi 8 siswa (86,21 

%), sehingga sudah mencapai tingkat ketuntasan sebagaimana telah ditetapkan yaitu 85 %.  
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