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ABSTRAK 

 

 
PENGEMBANGAN MEDIA TEKA TEKI SILANG BIOLOGI UNTUK 

MEMBERDAYAKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF 

  PESERTA DIDIK SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh: 

Muhammad Agung Fourwanto 

 

 

 Masalah dalam penelitian ini adalah media teka teki silang yang ada di SMP 

Negeri 9 Bandar Lampung, belum memberdayakan keterampilan berpikir kreatif 

siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media teka teki silang 

biologi, yang di validasi oleh ahli materi, media dan ahli pembelajaran, serta untuk 

mengetahui tanggapan guru dan siswa.  

 Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Instrument 

yang digunakan berupa lembar judgement serta angket respon guru dan siswa. 

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengumpulkan data kualitatif 

dan kuantitatif dari setiap validator serta guru dan siswa. 

 Hasil penelitian ini berupa media teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa. Kriteria yang didapat adalah 

sangat layak, dengan persentase 97,5% untuk ahli materi, 94,44% untuk ahli media, 

96,15% merupakan persentase untuk penilaian silabus dan 95,83% untuk penilaian 

RPP yang di validasi oleh ahli pembelajaran. Respon guru dan siswa mendapatkan 

kriteria sangat layak, dengan persentase  89,28% dan 84,90%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa media teka teki silang biologi yang dikembangkan layak digunakan sebagai 

media pembelajaran biologi. 

 

 

Kata kunci : Media Teka Teki Silang Biologi,  Keterampilan Berpikir Kreatif.  

 



 

 

  



 

 

 



 

 

MOTTO 

  

         

Artinya : Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS.Ar-

Rahman : 13)
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 

h. 531 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia karena merupakan 

salah satu wahana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam 

hal pengetahuan dan keterampilan. Manusia terdidik memiliki kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, unggul yang memiliki nilai tambah, guna meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam menyikapi era globalisasi. 

 Pada era globalisasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi 

tumpuan utama suatu bangsa dalam berkompetensi. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama yang harus 

dilakukan pemerintah Indonesia, agar melahirkan generasi-generasi bangsa yang 

berintektual. 

 Pendidikan merupakan wilayah strategis untuk menyiapkan generasi penerus 

bangsa. Pendidikan dapat mengembangkan potensi peserta didik untuk mengetahui 

berbagai ilmu pengetahuan. Potensi yang dimaksud berupa keterampilan-

keterampilan yang akan menjadi bekal bagi peserta didik saat terjun di masyarakat. 

Ilmu pengetahuan  menjadi sarana utama daya saing peserta didik di dunia kerja.    



 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting 

pemberdayaan manusia. 

  Pendidikan selalu berkaitan dengan menuntut ilmu dan menuntut ilmu 

merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman, khususnya kaum muslim. Allah 

SWT akan meninggikan beberapa derajat bagi orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan. Hal ini tertuang dalam Al- Qur‟an dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 

yang berbunyi: 

                          

                       

          

Artinya:  

“ Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mujadilah:11) 

 

 Ilmu dalam hal ini tentu saja tidak hanya berupa pengetahuan agama tetapi 

juga berupa pengetahuan yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman, selain itu 

ilmu juga harus bermanfaat bagi kehidupan orang banyak di samping bagi kehidupan 

dari pemilik ilmu itu sendiri. 

 

 



 

 

 Tanpa melalui pendidikan manusia tidak mengetahui apa-apa. Sejalan dengan 

ayat tersebut, Allah juga telah menegaskan dalam Firman-Nya didalam Q.S Al-„Alaq 

ayat 1-5 yang berbunyi: 

                                  

                    

 

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S Al-„Alaq : 1-5) 

  

 Berdasarkan ayat di atas, ditegaskan bahwa manusia harus menjadi pribadi 

yang rajin membaca atau belajar, sebab membaca adalah pintu pertama yang dilalui 

oleh ilmu untuk masuk ke dalam otak dan hati manusia. Ayat di atas juga 

mengisyaratkan kepada manusia terutama umat Muhammad SAW agar ketika telah 

memperoleh ilmu pengetahuan, maka sejatinya harus disampaikan kepada manusia 

yang lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW. 

 Tujuan pendidikan pada dasarnya ingin mencerdaskan peserta didik supaya 

dapat mensejahterakan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 



 

 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”
1
 

 

 Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 Tujuan 

pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak 

didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia 

dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan 

pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan 

yang berbeda-beda dan karena itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. 

Pendidikan bertanggung jawab untuk memadu (yaitu mengidentifikasi  dan membina) 

serta memupuk (yaitu mengembangkan dan meningkatkan) bakat. 

 Di dalam diri manusia mempunyai masing-masing potensi atau keunggulan 

yang dapat dikembangkan, salah satunya yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan 

alamiah untuk memperoleh kemampuan atau keterampilan yang bisa bersifat umum 

atau khusus. Perbedaan bakat anak bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti IQ, bakat, 

minat, kemampuan, kepribadian, kondisi fisik, pengalaman, perkembangan dan 

interaksi sosial. Ada enam bakat menurut Us Office Of Education (USOE) America 

                                                             
 

1
 Kemenag, “undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional” 



 

 

yaitu: bakat intelektual umum, akademik khusus, kemampuan memimpin, bidang seni 

dan pertunjukan, kemampuan psikomotor dan berfikir kreatif-produktif
2
 

 Di dalam pendidikan, peserta didik dituntut untuk lebih kreatif, karena dengan 

kemampuan berfikir kreatif, siswa mampu menyatukan sesuatu yang sudah menjadi 

sesuatu yang baru. Berfikir kreatif merupakan suatu pemikiran yang berusaha 

menciptakan gagasan yang baru. Berfikir kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu 

kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang 

baru
3
. Berpikir kreatif mampu memunculkan potensi diri (bakat yang tersembunyi) 

dari dalam diri manusia, sehingga mampu dalam berbuat sesuatu. Berpikir kreatif 

dapat memberikan jangkauan keluwesan dan keleluasaan cara berpikir. 

 Proses pembelajaran tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran. 

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila didukung dengan tersedianya 

media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang 

dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi 

peserta didik secara optimal. Hal ini disebabkan karena potensi peserta didik akan 

lebih terangsang apabila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana 

yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Media dalam perspektif 

                                                             
2
 Febi Nur Salisah, Leony Lidya, “Sarjon Defit, Sistem Pakar Penentuan Bakat Anak Dengan 

Menggunakan Metode Forward Chaining”, Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, Vol 1 

No 1 februari 2015, h. 63 

 
3
Vicky fidyawati, Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Matematika 

Dengan Tugas Pengajuan Soal, skripsi tidak diterbitkan, (surabaya: UNESA,2009),h.20 



 

 

pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar
4
. 

 Penggunaan media dalam pembelajaran biologi juga harus bervariasi dan 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, hendaknya guru 

dapat memilih media yang sesuai yang akan digunakan pada proses pembelajaran. 

Guru harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan media pembelajaran ke 

dalam rencana pembelajaran. 

 Pada kenyataannya, penggunaan media di sekolah-sekolah masih belum 

optimal, guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran yang 

dikembangkan sendiri. Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran, media pembelajaran yang dibutuhkan tidak tersedia di sekolah, 

serta kurangnya waktu dalam mendesain media yang akan digunakan bahkan media 

yang digunakan cenderung membosankan dan kurang kreatif, sehingga antusias siswa 

dalam proses belajar itu sangat kurang.  

 Hal ini sejalan pada hasil wawancara dengan dua guru mata pelajaran biologi 

di SMP Negeri 09 Bandar Lampung, yang bernama Bapak Agus Setyo Budi, Amd 

dan Ibu Siti Azizah, S.Si. Diperoleh informasi  bahwa dalam menyampaikan materi 

biologi kepada peserta didik dikelas, proses belajar yang dilakukan menggunakan 

metode ceramah dalam pembelajaran, media berupa buku cetak dan Lembar Kerja 
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Siswa (LKS). Sedangkan pada materi sistem gerak pada manusia, guru menggunakan 

media tambahan seperti media gambar, dan torso atau benda tiruan. Akan tetapi 

media teresebut sangatlah terbatas, sehingga menjadi suatu kendala dikarenakan 

setiap siswa terpaksa harus bergantian untuk menggunakan media tersebut. Tidak 

hanya siswa saja, akan tetapi guru juga harus bergantian dengan guru yang lain ketika 

saat ada jam yang sama. Media yang digunakanpun kurang menarik dan kurang 

menyenangkan, sehingga membuat siswa kurang antusias dalam belajar.
5
 

 Hasil observasi terhadap teka teki silang yang ada di sekolah SMP Negeri 09 

Bandar Lampung yaitu : Teka teki silang, hanya terdiri dari 20 soal. Tidak ada desain 

yang menarik pada teka teki silang tersebut, teka teki silang cenderung kurang rapih, 

dikarenakan pembuatannya menggunakan tulis tangan atau tidak menggunakan 

komputer, teka teki silang yang dibuat belum mengacu pada pemberdayaan berfikir 

kreatif siswa. 

 Hasil wawancara dan observasi di atas diperkuat dengan data angket awal 

siswa yang disebar kepada peserta didik SMP Negeri 09 Bandar Lampung pada 

tanggal 19 Januari 2017. Pada materi sistem gerak pada manusia, persentase guru 

menggunakan media pembelajaran adalah 54,54%, Hal ini dikarenakan media yang 

sangat terbatas dan kurang kreatifitasnya seorang guru dalam membuat atau 

menentukan media yang seharusnya digunakan. ketertarikan siswa terhadap materi 

sistem gerak pada manusia cukup tinggi yaitu 96,96%. Serta 90,90% siswa antusias 
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dan semangat dalam belajar jika menggunakan media pembelajaran, kemudian 

39,39% siswa menyatakan bahwa guru menggunakan media yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga pembelajaran yang selama ini di terapkan oleh guru dirasa 

membosankan, keinginan siswa untuk menggunakan media yang menarik dan 

menyenangkan cukup tinggi yaitu 96,96% hal ini dikarenakan agar pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru tidak membosankan. Menurut siswa media yang selama ini 

digunakan oleh guru masih kurang dalam mengembangkan berfikir kreatif, yaitu 

33,33%. Selanjutnya 96,96% peserta didik menyatakan bahwa mereka mengetahui 

dan pernah mengerjakan permainan teka teki silang, serta siswa setuju apabila guru 

mengembangkan dan menerapkan media teka teki silang pada materi sistem gerak 

pada manusia, dengan alasan bahwa media tersebut cukup menyenangkan dan belum 

pernah diterapkan di sekolah.
6
 

 Pada proses pembelajaran diperlukan suatu media yang dapat mendorong 

motivasi peserta didik, untuk memahami dan memecahkan permasalahan serta 

melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga mampu menemukan sendiri 

penyelesaian masalah serta mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Guru harus lebih kreatif dalam membuat dan 

menentukan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga proses 

berlangsungnya belajar mengajar dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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 Pemilihan suatu media pembelajaran harus memiliki pertimbangan. Misalnya 

materi pelajaran, sarana atau fasilitas yang tersedia, kemampuan berpikir kreatif 

siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kreativitas 

manusia pada dasarnya berkaitan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. 

Konvergen adalah cara berfikir untuk memberikan satu-satunya jawaban yang benar. 

Sedangkan berpikir divergen adalah proses berfikir yang memberikan serangkaian 

alternatif jawaban yang beraneka ragam
7
. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu 

dicarinya suatu pemecahan masalah. Salah satu yang diduga sebagai pemecahan 

masalah tersebut adalah dengan dikembangankannya media berupa teka teki silang 

biologi.  

 Teka teki silang atau disingkat TTS adalah suatu permainan dimana kita harus 

mengisi ruang-ruang kosong (berbentuk kotak putih) dengan huruf-huruf yang 

membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan. Petunjuknya biasa 

dibagi ke dalam kategori Mendatar dan Menurun tergantung posisi kata-kata yang 

harus diisi
8
. 

 Teka teki silang dibuat dengan bantuan aplikasi Software Eclipse Crossword 

Puzzle Creation, aplikasi ini akan sangat membantu memecahkan permasalahan 

tersebut. Dengan menggunakan Software Eclipse Crossword Puzzle Creation, 

pembuatan teka teki silang akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dikerjakan 

                                                             
 7

Guilford, J.P. The Nature Of Human Intelligence, (New York: Mcgraw-Hill Hergenhahn. 

1967) h. 59 
 8 Juwariyah, “Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle / المتقاطعة حروف ) Dalam Pengajaran 

Mufrodat Bahasa Arab”,  Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol.5, No.1, Juni 2015, h, 53 



 

 

dibandingkan dengan pembuatan secara manual yang membutuhkan waktu cukup 

lama. Teka teki silang yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu untuk 

memberdayakan berpikir kreatif siswa yang meliputi indikator-indikator berpikir 

kreatif, antara lain : berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir original, dan berpikir 

elaboraif.  

 Keterampilan berpikir kreatif yaitu keterampilan individu dalam menggunakan 

proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif rasional yang 

melibatkan rasio dan intuisi. Orang-orang yang kreratif bersikap positif terhadap pemecahan 

masalah. Mereka menganggap masalah sebagai suatu tantangan kesempatan untuk 

mendapatkan hal baru dan petualangan intelektual dan emosional.
9 

 Pemilihan teka teki silang sebagai media pembelajaran dikarenakan teka teki 

silang dapat membuat peserta didik aktif, menyenangkan, memunculkan semangat 

belajar, menumbuhkan rasa kreatifitas siswa, mengasah daya ingat siswa, media 

tersebut dapat digunakan di tempat manapun tanpa ada penyesuaian khusus, serta 

dapat digunakan dalam kelompok besar dan kelompok kecil. Penggunaan media teka 

teki silang sebagai media pembelajaran memiliki banyak keunggulan dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media teka teki silang sebagai media visual dapat 

meningkatkan daya ingat siswa, menumbuhkan rasa kreatifitas siswa, meningkatkan 

antusias belajar, serta membuat proses belajar lebih menyenangkan. 
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Manfaat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rani Fathonah bahwa : 

“Media teka teki silang dapat memberi pemahaman terhadap materi secara mudah 

dan mendalam. 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. Banyak keuntungan dari penggunaan media ini diantaranya 

adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam menjawab soal, merangsang siswa 

untuk berpikir kritis dan kreatif”
10

.  

  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengembangkan media berupa teka teki silang 

biologi pada materi sistem gerak pada manusia dengan judul penelitian 

“Pengembangan media teka teki silang biologi untuk memberdayakan keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik SMP”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Guru masih berfokus pada penggunaan buku paket dan LKS sebagai media 

belajar. 

2. Media teka teki silang belum dikembangkan secara baik, karena desain yang tidak 

menarik, dan kurang rapih  

3. Media teka teki silang yang ada di SMP Negeri 9 Bandar Lampung belum 

memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti perlu membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat lebih fokus dan 

terarah. 

1. Penelitian ini difokuskan pada media teka teki silang biologi pada materi sistem 

gerak pada manusia dan ditujukan untuk siswa kelas VIII SMP serta bermanfaat 

sebagai media ajar. 

2. Media teka teki silang fokus untuk mengembangkan keterampilan  berfikir kreatif 

siswa. 

3. Pengujian media yang dikembangakan meliputi uji ahli materi, uji ahli media dan 

ahli pembelajaran oleh validator, tanggapan guru dan siswa setelah uji coba 

produk secara terbatas.  



 

 

D. Rumusan Masalah 

Sebagai arahan dalam masalah yang akan diteliti maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kelayakan Pengembangan media teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan keterampilan berpikir kreatif peserta didik SMP? 

2. Bagaimana tanggapan guru dan peserta didik terhadap media teka teki silang 

biologi untuk memberdayakan keterampilan berpikir kreatif peserta didik SMP? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kelayakan media teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP berdasarkan ahli materi, 

ahli media dan ahli pembelajaran.  

2. Untuk mengetahui tanggapan guru dan peserta didik terhadap Pengembangan 

media teka teki silang biologi untuk memberdayakan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik SMP 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Secara Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tentang 

pengembangan media ajar. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran 



 

 

konseptual terhadap guru untuk memberikan alternatif bagi guru dalam memilih 

dan membuat media ajar. 

b.   Secara Praktis 

 Secara praktis penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi 

pemikiran dalam pendidikan. 

1) Bagi Siswa 

Siswa memperoleh media pembelajaran teka teki silang yang dapat membantu 

siswa dalam pembelajaran biologi terutama materi sistem gerak pada manusia 

2) Bagi Guru 

Dapat menjadi bahan masukan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran, sehingga diharapkan pembelajaran dapat 

mencapai hasil yang optimal dan lebih menyenangkan. 

3) Bagi Sekolah 

Dapat menjadi bahan masukan maupun referensi untuk lebih mengembangkan 

media pembelajaran. 

4) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan media ajar 

yang layak dan menarik. 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

a.  Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

  Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar.
1
 Sementara itu, Gagne’ dan Briggs secara implisit 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri buku, tape recorder, kaset, 

video, camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi dan komputer.
2
 

 Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi intruksional di lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar.
3
 Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan 
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untuk menyampaikan isi ataupun materi pengajaran kepada peserta didik yang 

bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar. 

2. Fungsi dan Kegunaan Media Dalam Pembelajaran 

 Media pembelajaran memilki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kegunaan pembelajaran. Fungsi dari media tersebut akan terasa apabila diletakkan 

pada posisi yang tepat. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu tidak 

boleh sembarangan. Seorang pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

apakah media yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. 

 Media dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu 

memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi. 

Sehingga penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran sendiri. 

 Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar peserta didik, 

yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih jelas 

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran; 



 

 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga; 

Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.
4
 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta 

didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

4) Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif peserta didik. 

3.   Jenis Media Pembelajaran 

 Media Pendidikan mempunyai beberapa karakteristik dalam kegiatan belajar 

mengajar,antara lain:
5
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1. Media grafis, yaitu termasuk media visual. Jenis media yang termasuk ke dalam 

media grafis seperti gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/ chart, grafik, kartun, 

poster, peta dan globe, papan flannel, papan buletin. 

2. Media audio, yaitu berkaitan dengan pendengaran. Ada beberapa jenis media 

yang termasuk kedalam media audio, contohnya radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 

3. Media proyeksi diam, beberapa jenis media proyeksi diam, antara lain film 

bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, 

tachitoscope, microprojection dengan microfilm, televisi, video, permainan dan 

simulasi. 

 Media diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, daya liputnya, bentuk, bahan 

dan pembuatannya. 

1. Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam: 

a) Media auditif: radio, telepon, cassette recorder, piringan audio. 

b) Media visual: film strip (film rangkai), slide (film bingkai), foto, gambar, 

lukisan, cetakan, film bisu, film kartun. 

c) Media audio visual: film suara (gambar hidup), televisi, video cassette. 

2. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi atas: 

a) Media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak, serta dapat 

menjangkau jumlah peserta didik yang banyak dalam waktu yang sama, 

misalnya radio dan televisi. 



 

 

b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruangan dan tempat, 

seperti film, sound slide, film strip. 

c) Media untuk pengajaran individual seperti modul berprogram, pembelajaran 

melalui komputer. 

3. Dilihat dari bentuk, media dapat dibedakan atas: 

a) Media dua dimensi: poster, bagan, grafik, peta datar, foto, gambar, lukisan. 

b) Media tiga dimensi: peta timbul, globe, model boneka. 

4. Dilihat dari bahan dan pembuatannya, media dibagi atas: 

a) Media yang sederhana, yaitu media yang bahan dasarnya mudah diperoleh 

dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak 

terlalu sulit. 

b) Media yang kompleks, yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh serta mahal biayanya dan sulit membuatnya.
6
 

 Jenis-jenis media tersebut dalam penguanaannya tidak dilihat atau dinilai dari 

segi kecanggihan medianya tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya 

dalam membantu dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebuah media 

yang sederhana dinilai lebih berfungsi apabila digunakan sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. Sehingga guru sebagai pendidik harus benar-benar 

memperhatikan media yang digunakan dalam proses pembelajaran baik itu di kelas 

maupun diluar kelas.  
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4.   Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

 Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan 

sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan. Sejalan dengan hal ini, 

Dick dan Carey menyebutkan bahwa disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku 

belajarnya, ada empat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, 

antara lain:
7
 

1) Ketersediaan sumber setempat. Biaya, tenaga dan fasilitasnya 

2) Keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media. 

3) Efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. 

 Kriteria pemilihan media yang harus diperhatikan, antara lain:
8
 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. 

3) Praktis, luwes, dan bertahan. 

4) Guru terampil menggunakannya. 

5) Pengelompokkan sasaran. 

6) Mutu teknis 

 Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemilihan 

media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan 
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dicapai, materi, serta kemampuan dan karakteristik peserta didik agar dapat 

menunjang efisien dan efektivitas proses pembelajaran. 

b. Media Pembelajaran Teka Teki Silang 

1. Pengertian Teka Teki Silang 

 Teka-Teki Silang atau disingkat TTS adalah suatu permainan dimana kita 

harus mengisi ruang-ruang kosong (berbentuk kotak putih) dengan huruf-huruf yang 

membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan. Petunjuknya biasa 

dibagi ke dalam kategori Mendatar dan 'Menurun' tergantung posisi kata-kata yang 

harus diisi. 

 Pada 2 Desember 1913, Arthur Wynne menerbitkan TTS dalam majalah New 

York World dengan format seperti yang kita kenal saat ini. Teka-teki ini, sering 

disebut sebagai TTS pertama, dan Wynne sebagai penemunya. Teka-Teki Silang 

(TTS) kemudian menjadi fitur mingguan di majalah tersebut. Buku kumpulan TTS 

pertama terbit pada 1924, diterbitkan oleh Simon and Schuster. Bukunya terbukti laris 

dan TTS menjadi salah satu benda terpopuler pada tahun 1924.
9
 

 Teka-Teki Silang merupakan salah satu media pembelajaran menyenangkan 

dalam bentuk permainan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Teka-

Teki Silang adalah suatu permainan teka teki (puzzle) silang atau sejenisnya yang 
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berguna untuk mempelajari pola pikir, pemikiran logis, sistem pendekatan serta 

pemecahan masalah secara umum.
10

  

 Dapat disimpulkan bahwa teka teki silang termasuk media pembelajaran 

sejenis permainan yang terbagi ke dalam kategori mendatar dan menurun. Meskipun 

hanya sebuah kumpulan teka-teki, teka teki silang memiliki sebuah pemikiran logis 

serta pemecahan masalah yang juga dapat mendidik, menambah wawasan, dan 

mengasah kemampuan berpikir secara cepat. Oleh karena itu, dengan menerapkan 

media pembelajaran teka teki silang dapat meningkatkan daya ingat siswa, dan 

mengembangkan kemampuan berpikir khususnya dalam pengetahuan siswa. 

2. Manfaat Media Teka Teki Silang 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan media 

pembelajaran teka teki silang yaitu dapat mengasah daya ingat siswa, melatih siswa 

untuk berpikir secara kreatif, dan dapat juga sebagai salah satu hiburan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini didukung dari pendapat Ghannoe dalam Tesis Ermaita bahwa 

“Teka teki dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran, Manfaatnya yaitu:
11

 

a) Dapat mengasah daya ingat 

b) Belajar klasifikasi 

c) Mengembangkan kemampuan analisa 
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d) Menghibur 

e) Merangsang kreativitas 

3.   Kelebihan dan Kekurangan Teka Teki Silang 

 Media pembelajaran teka teki silang memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam proses belajar mengajar. Menurut Muzaki dalam Tesis Ermaita, menyatakan 

bahwa kelebihan media dan kelemahan media pembelajaran teka teki silang diuraikan 

sebagai berikut.
12

 

a. Kelebihan: 

a) Melalui strategi teka teki silang siswa sedikit banyak telah memunculkan 

semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa 

b) Melalui penerapan strategi teka teki silang ini siswa belajar untuk lebih 

Menggali potensi yang ada pada dirinya, selain itu siswa juga belajar untuk 

menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing 

c) Strategi ini sangat efektif karena mampu meningkatkan aktivitas dan 

kreatifitas siswa dalam bentuk interaksi baik antara siswa dengan guru 

maupun antara siswa dengan siswa lainnya 

d) Secara keseluruhan strategi ini mampu menciptakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan hasil 

belajar siswa 
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e) Sifat kompetitif yang ada dalam permainan teka teki silang dapat mendorong 

pesereta didik berlomba-lomba untuk maju. 

b. Kelemahan: 

a) Sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia, sedangkan materi yang harus 

diajarkan sangat banyak 

b) Penerapan strategi teka teki silang dalam ruang kelas juga memungkinkan 

terjadinya diskusi hangat dalam kelas 

c) Banyak mengandung unsur spekulasi, peserta yang lebih dahulu selesai 

(berhasil) dalam permainan teka teki silang belum dapat dijadikan ukuran 

bahwa dia seorang siswa lebih pandai dari lainnya  

d) Tidak semua materi pelajaran dapat dikomunikasikan melalui permainan teka 

teki silang dan jumlah peserta didik yang relatif besar sulit melibatkan 

seluruhnya 

e) Adanya keengganan dari para guru untuk mengubah paradigma lama dalam 

pendidikan. 

 Berdasarkan kutipan tersebut, maka pada dasarnya setiap media pembelajaran 

ataupun model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media 

pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam dunia pendidikan, sedangkan kekurangan dalam media 

pembelajaran dapat lebih diupayakan memperbaiki dan atau diminimalisir agar apa 



 

 

yang sudah menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan dan 

cita-cita pendidikan. 

4.   Pembuatan Teka Teki Silang 

 Pembuatan teka-teki silang, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi 

semakin banyak alternatif cara untuk membuatnya, yang dapat dijelaskan disini ada 

dua jenis cara yang secara umum dapat digunakan untuk membuat teka-teki silang, 

yaitu: Manual atau tradisional dan Menggunakan program bantuan elektronik
13

 

 Dari dua cara pembuatan teka teki silang diatas, dalam penelitian ini 

menggunakan program bantuan elektronik atau aplikasi. Aplikasi yang digunakan 

adalah Eclipse Crossword, aplikasi tersebut bisa kita unduh dari internet. Dengan 

menggunakan aplikasi ini, pembuatan media teka teki silang akan menjadi lebih 

mudah karena menggunakan program computer, sehingga teka teki silang tersebut 

akan tersusun dengan sendirinya. Adapun cara pembuatan teka teki silang dengan 

menggunakan Eclipse Crossword yaitu :
14

 

1. Buka software Eclipse Crossword Puzzle Creation.  

Pilih I would like to start a new crossword kemudian pilih Next untuk 

memulai pembuatan Teka Teki Silang (TTS). Kemudian tekan tombol Next. 

2. Pilihlah Let me create a word list from scratch now kemudian pilih Next. 
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3. Langkah berikutnya masukkan jawaban pada kotak di bawah tulisan Word 

dan soal pada kotak di bawah tulisan Clue for this word. Pilih Add word to 

list. Lakukan terus sampai soal dan jawaban telah ditulis semua. Jika merasa 

yakin telah selesai mengisikan tekan tombol Next. Maka akan muncul Do you 

want to save this word list for the future use before continuing ? pilih Yes 

kemudian pilihlah tempat menyimpan file tersebut. 

4. Pada tahapan ini kita boleh menuliskan nama file dan pembuat filr atau jika 

tidak langsung pilih Next 

5. Tentukan banyak kotak yang akan dipergunakan. Ketik jumlah kotak 

kemudian tekan Next. 

6. Teka teki silang telah jadi 

7. Untuk menyimpan pilih Save crossword, sedangkan untuk mencetak pilih 

Print crossword. 

c. Keterampilan Berpikir Kreatif  

1. Pengertian Keterampilan Berpikir Kreatif  

 Setiap insan yang terlahir di dunia ini telah dianugerahi (otak) akal pikiran 

oleh Tuhan, hal tersebut menjadi komponen utama yang membedakan manusia 

dengan hewan. Setiap jam, menit bahkan hitungan detik manusia selalu menggunakan 

otaknya untuk merekam memori, mendapatkan informasi, belajar, mengamati melihat 

dan mendengar. Tingkat kemampuan berpikir setiap manusia mempunyai kadar yang 



 

 

berbeda-beda, oleh karena itu agar otak bisa berkembang dengan baik dan seimbang 

maka dibutuhkan suatu rangsangan dan latihan yaitu melalui proses berpikir. 

 Keterampilan merupakan aksi kompleks yang membutuhkan pengetahuan, 

melibatkan perbuatan, dan mudah dipelajari dalam waktu yang singkat. Menurut 

Gilmer dalam Kuswana berpikir adalah suatu pemecahan masalah dan proses dari 

penyajian suatu pristiwa internal dan eksternal, kepemilikan masa lalu, masa sekarang 

dan masa depan yang saling berinteraksi. Dalam proses berpikir terjadi kegiatan yang 

kompleks, reflektif dan kreatif. Berpikir terkait dengan fungsi otak bagian tertentu 

sehingga perlu diasah agar terbentuk pola pemikiran yang baik dengan terbiasa 

berpikir logis, kompleks, realistis dan sistematis
15

. 

 Keterampilan berpikir adalah keterampilan yang relatif spesifik dalam 

memikirkan sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memahami suatu informasi 

berupa gagasan, konsep dan teori. Cari dan Sund dalam Tawil menyatakan bahwa 

keterampilan berpikir kreatif merupakan komponen emosional yang lebih penting 

daripada intelektual dan irasional. Pengertian berpikir kreatif yang berhubungan 

dengan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Lipman bahwa berpikir kreatif 

berhubungan dengan : 

 “Imagination, independence, experimentation, holism, expression, self-

transcendence, surprice, generativity, maleuticity and inventiveness provide 

descriptor of valuable characteristik of creative thinking”.  
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 Definisi ini lebih menekan kan pada karakteristik berpikir kreatif diantaranya 

imajinasi, eksperimentasi, holisme, ekspresi, transendensi diri, kejutan, pembangkitan 

dan daya temu
16

. Keterampilan berpikir kreatif yaitu keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, 

konstruktif rasional yang melibatkan rasio dan intuisi. Orang-orang yang kreratif 

bersikap positif terhadap pemecahan masalah. Mereka menganggap masalah sebagai 

suatu tantangan kesempatan untuk mendapatkan hal baru dan petualangan intelektual 

dan emosional
17

.  

 Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kreatif merupakan suatu aksi 

seseorang yang melibatkan perbuatan dan tindakan dalam memikirkan sesuatu untuk 

memahami informasi dan mengkonstruksinya menjadi suatu ide atu inovasi baru yang 

melibatkan rasio dan komponen emosional.  

2.  Prinsip-Prinsip Umum Berpikir Kreatif  

 Menurut Parkins ada lima prinsip umum berpikir kreatif sebagai berikut
18

: 

a. Estetika berpikir kreatif melibatkan standar praktis. Orang kreatif berusaha 

ingin tahu sesuatu yang mendasar secara luas dan kuat. 

b. Berpikir kreatif bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Orang kreatif 
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mengeksplorasi tujuan dan menggunakan pendekatan dalam mengenali sifat 

masalah dan menemukan suatu solusi yang standar. 

c. Berpikir kreatif lebih cendrung tidak terpusat pada satu kompetensi. Orang 

kreatif mempertahankan standar yang tinggi, kebingungan dan resiko 

kegagalan lebih tinggi sebagai bagian dari proses dan belajar kegagalan 

sebagai suatu yang menarik dan menantang. 

a. Berpikir kreatif lebih lebih banyak bersifat subjektif. Orang kreatif 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda 

b. Berpikir kreatif tergantung pada motivasi instrinsik daripada ekstrinsik. 

Orang kreatif dapat memilih apa yang harus dilakukan dan begaimana 

melakukan.  

3.  Ciri-Ciri Berpikir Kreatif 

 Biasanya anak yang kreatif memilki ciri-ciri selalu ingin tahu, mandiri, 

percaya diri, berani mengambil resiko tetapi dengan perhitungan. Spontanitas, 

kepetualangan yang luar biasa sering tampak pada orang kreatif. Mempunyai rasa 

humor yang tinggi, dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, memiliki 

kemampuan bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang 

dihayalkan, mempunyai keterampilan anallitis yang kuat, mampu membaca tata 

letak, pandai bersosialisasi. Selain itu anak kreatif memiliki karakteristik negatif 

yaitu dapat mendominasi diskusi, suka ribut, menggunakan humor untuk 



 

 

memanipulasi sesuatu, malanggar aturan, keras kepala, menarik diri, egosentris, 

kurang sopan dan tidak sabar untuk maju ketingkat selanjutnya
19

. 

4.  Indikator Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran 

 Indikator aptitude dari berpikir kreatif meliputi kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian atau originalitas (originality) dan merinci atau 

elaborasi (elaboration). Kelancaran adalah kemampuan menghasilkan banyak ide. 

Keluwesan adalah kemampuan menghasilkan  banyak ide yang beragam dan melihat 

dari berbagai sudut pandang. Originalitas  adalah  kemampuan menghasilkan ide atau 

gagasan yang unik dan tidak biasanya, misalnya yang berbeda dari yang ada di buku 

atau berbeda dari pendapat orang lain. Elaborasi adalah kemampuan untuk 

menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi dan menambah detail dari ide atau 

gagasannya sehingga lebih bernilai
20

. 

 Adapun indikator berpikir kreatif yaitu :  

a. Berpikir Lancar (Fluency) 

1) Mencetusakan banyak gagasan jawaban, penyelesaian masalah atau jawaban. 

2) Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. 

3) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban 
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b. Berpikir Luwes (Flexibility) 

1) Menghasilkan gagasan atau jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi 

2) Dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

3) Mencari cara alternatif atau arah yang berbeda-beda. 

4) Mampu mengubah cara pendekatan atau pemikiran 

c. Bepikir Original (Originality) 

1) Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. 

2) Memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk mengungkapkan diri. 

3) Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur. 

d. Berpikir Elaboratif (Elabloration) 

1. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. 

2. Menambah atau merinci detail-detail suatu objek, gagsan atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik21
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

21
 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta : PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 88-90 



 

 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN  

 Dalam penelitian Pratama yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Biologi Menggunakan Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) disertai Teka-Teki Silang (Crossword Puzzles) Pada Siswa Kelas VII (SMP 

Mitra Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013).” Disimpulkan bahwa 

Hasil belajar Biologi siswa kelas VIIA di SMP Mitra Jember semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) disertai teka-teki silang (crossword puzzles) terjadi peningkatan 

secara klasikal mulai dari pra-siklus hasil belajar siswa mencapai 45,71%, setelah 

dilakukan siklus 1 secara klasikal hasil belajar meningkat menjadi 77,1% dengan 

jumlah siswa tuntas 27 siswa dan belum tuntas 8 siswa dari jumlah siswa keseluruhan 

sebesar 35 siswa, karena hasil belajar siswa belum optimal maka dilakukan perbaikan 

pada siklus 2 yang menghasilkan hasil belajar secara klasikal sebesar 85,7% dengan 

jumlah siswa tuntas 30 siswa dan belum tuntas 5 siswa dari jumlah siswa keseluruhan 

sebesar 35 siswa
22

. 

 Penelitian yang selanjutnya oleh Sarinah, Nuriman Wijaya, dan Atin Supriatin 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Dengan Media 

TTS Terhadap Hasil Belajar Biologi Di MTS Darul Ulum Palangka Raya”. 

Disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Tournaments 
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(TGT) dengan media teka-teki silang (TTS) berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik pada kelas eksperimen pada perkembangan manusia di kelas VIII MTs 

Darul Ulum Palangka Raya. Hal tersebut berdasarkan tabel anova dengan α = 0.05 < 

Sig. atau 0,000 < 0,05. Artinya, Ho ditolak dan Ha diterima
23

. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Denta Oki Sari Artha Galuh 

Astrissi, Js. Sukardjo, dan Budi Hastuti dengan judul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Disertai Media Teka Teki Silang 

Terhadap Prestasi Belajar Pada Materi Minyak Bumi Siswa Kelas X SMA Negeri 3 

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013”. Disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) yang disertai media teka teki silang 

efektif meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi minyak bumi siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan harga 

nilai t hitung yaitu 4,873 lebih tinggi dari harga tabel yaitu 1,67 untuk prestasi belajar 

kognitif dan harga nilai t hitung 1,784 lebih tinggi dari harga t tabel yaitu 1,67 untuk 

prestasi belajar afektif
24

. 
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 Penelitian yang selanjutnya ditemukan oleh Suhas Caryono, Es Triyanto 

dengan Judul “Rekomendasi Penggunaan Eclipsecrossword Puzzle Creation Pada 

Mata Pelajaran Tik Menurut Hasil Analisis Bimbingan Dan Konseling”. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa sebanyak 15 peserta didik atau 50% sampel 

menyatakan sulit menghafalkan berbagai komponen dan istilah dalam mempelajari 

materi mata pelajaran TIK. Sebanyak 25 peserta didik atau 83,33% dari sampel 

menyatakan penggunaan Teka Teki Silang (TTS) perlu untuk dicoba. Pembuatan 

materi pembelajaran menggunakan metode Teka Teki Silang (TTS) yang cukup 

menyita waktu dapat dipecahkan dengan penggunaan software Eclipse Crossword 

Puzzle Creation. Berbagai kelebihan dari penggunaan metode Teka-teki Silang (TTS) 

merupakan salah satu alternatif metode yang dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran TIK
25

. 

 Penelitian yang ditemukan oleh Rani Fathonah S, Sugiharto dan Suryadi Budi 

Utomo dengan judul “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 2 Ngadirojo, Wonogiri pTahun Pelajaran 2011/2012”.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prestasi belajar kognitif siswa pada 

penggunaan media TTS (16,81) lebih tinggi dibanding media Kartu (12,97) pada 

pembelajaran kimia melalui pendekatan CTL pada materi zat adiktif dan 
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psikotropika. (2) prestasi belajar afektif siswa pada penggunaan media TTS (72,38) 

lebih tinggi dibanding media Kartu (69,26) pada pembelajaran kimia melalui 

pendekatan CTL pada materi zat adiktif dan psikotropika. Simpulan penelitian ini 

adalah penggunaan media TTS lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dibanding media Kartu pada pembelajaran kimia melalui pendekatan CTL pada 

materi Zat Adiktif dan Psikotropika kelas VIII semester 2 SMP Negeri 2 Ngadirojo-

Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A.  Waktu Dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 09 Bandar Lampung yang 

beralamat di Jl. Amir Hamzah No.34, Gotong Royong , Bandar Lampung. Penelitian 

dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.  

B.  Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall. Menurut Borg dan Gall, pendekatan research and development (R&D) 

dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah.Adapun langkah-langkah penelitiannya 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 3.1 

Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development (R&D) 

menurut Borg and Gall
1
 

  

 Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap langkah tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

 Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, 

penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. 

a. Analisis kebutuhan, untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa 

kriteria, yaitu 1) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal 

yang penting bagi pendidikan? 2) Apakah produknya mempunyai 

kemungkinan untuk dikembangkan? 3) Apakah SDM yang memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang akan mengembangkan 

produk tersebut ada? 4) Apakah waktu untuk mengembangkan produk 

tersebut cukup? 

b. Studi literatur, studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap 

produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk 

mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan 

pengembangan produk yang direncanakan. 
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 Borg and Gall, Educational Research, An Introduction. (New York and London: Longman 

Inc, 1983), H.783-795 



 

 

c. Riset skala kecil, pengembangan sering mempunyai pertanyaan yang tidak 

biasa dijawab dengan mengacu pada reseach belajar atau teks professional. 

Oleh karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk 

mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. 

2. Merencanakan Penelitian (Planning) 

 Perencaaan penelitian R & D meliputi: 1) merumuskan tujuan penelitian; 2) 

memperkirakan dana, tenaga dan waktu; 3) merumuskan kualifikasi peneliti dan 

bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. 

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product) 

 Langkah ini meliputi: 1) Menentukan desain produk yang akan dikembangkan 

(desain hipotetik); 2) menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan 

selama proses penelitian dan pengembangan; 3) menentukan tahap-tahap pelaksanaan 

uji desain di lapangan; 4) menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam 

penelitian. 

4. Uji lapangan terbatas (Preliminary Field Testing) 

 Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi: 1) 

melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik 

substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji lapangan awal dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun 

metodologi. 

 



 

 

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision) 

 Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarakan uji 

lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji 

coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih 

banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada 

evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan 

internal. 

6. Uji coba secara luas (Main Field Test) 

 Langkah merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini meliputi 1) 

melakukan uji efektivitas desain produk; 2) uji efektivitas desain, pada umumnya, 

menggunakan teknik eksperimen model penggulangan; 3) Hasil uji lapangan adalah 

diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

7. Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas (Operational Product Revision) 

 Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang 

lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji 

lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, 

karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya 

kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest.Selain 

perbaikan yang bersifat internal.Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi 

hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

 



 

 

8. Uji Kelayakan (Operational Field Testing) 

 Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar: 1) melakukan 

uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk; 2) uji efektivitas dan adabtabilitas 

desain melibatkan para calon pemakai produk; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh 

model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

9. Revisi Final Hasil Uji Kelayakan (Final Product Revision) 

 Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. 

Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang 

dikembangkan.Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat 

efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.Hasil penyempurnaan produk akhir 

memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. 

10. Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir (Dissemination and Implementation) 

 Pembuatan produk akhir ini dilakukan apabila produk yang telah diujicobakan 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi missal.  

 Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi tujuh 

tahapan. Penyederhanaan tahapan tersebut dilakukan oleh peneliti karena beberapa 

faktor. Adapun faktor tersebut ialah: 

1. Keterbatasan waktu 

 Penyederhanaan pengembangan menjadi tujuh tahapan dilakukan karena 

adanya keterbatasan waktu. Mengingat jika pengembangan ini dilakukan dengan 



 

 

sepuluh tahapan diperlukan waktu dan proses yang relative lama dan panjang. Oleh 

karena itu, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan ini, diharapkan penelitian 

pengembangan ini bisa selesai dengan waktu yang relative efisien tetapi tetap efektif 

dalam proses dan hasilnya. 

2. Keterbatasan biaya 

 Penyederhanaan tahapan dilakukan karena adanya faktor keterbatasan biaya 

dalam pengembangan ini, maka penelitian ini disederhanakan menjadi tujuh tahapan. 

Mengingat jika pengembangan dilakukan dengan sepuluh tahapan memerlukan biaya 

yang relative besar. Oleh karena itu, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan 

ini, diharapkan pengembangan ini bisa selesai dengan kalkulasi biaya yang relative 

terjangkau. 

 Berdasarkan penyederhanaan tahapan, peneliti telah menyederhanakan 

pengembangan ini menjadi tujuh tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan  

a. Mengidentifikasi potensi dan masalah, dimana hasil nya akan digunakan 

sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan dibuat. 

b. Mengidentifikasi kelemahan media teka teki silang yang pernah dibuat, yaitu 

Teka teki silang dibuat hanya dalam satu kertas, hanya terdiri dari 20 soal. 

Tidak ada desain yang menarik pada teka teki silang tersebut, teka teki silang 

cenderung kurang rapih, dikarenakan pembuatannya menggunakan tulis 



 

 

tangan atau tidak menggunakan komputer, soal teka teki silang yang dibuat 

belum memberdayaan berfikir kreatif siswa 

c. Melakukan tinjauan terhadap standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD) untuk menentukan indikator-indikator yang hendak dicapai.  

d. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi. Adapun materi yang 

akan dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sistem 

gerak pada manusia 

2. Tahap perencanaan penelitian 

a. Menyiapkan materi sistem gerak pada manusia dari berbagai sumber yang 

relevan yang disesuaikan dengan Kurikulum KTSP.  

b. Menentukan aplikasi pembuatan teka teki silang, yaitu dengan aplikasi 

Software Eclipse Crossword Puzzle Creation yang bertujuan untuk 

memudahkan pembuatan teka teki silang 

c. Menentukan indikator berfikir kreatif siswa untuk pembuatan soal teka teki 

silang 

d. Merumuskan indikator yang akan dicapai berdasarkan standar kompetensi  

(SK) dan kompetensi dasar (KD) yang sesuai dengan materi yang digunakan 

dalam penelitian.  

 

 

 



 

 

3. Tahap Pengembangan Produk  

a. Mengunduh aplikasi teka teki silang “Eclipse Crossword Puzzle” dari internet 

b. Membuat desain background teka teki silang yang menarik 

c. Membuat soal sistem gerak pada manusia yang mengembangkan keterampilan 

berfikir kreatif siswa 

d. Memasukan soal dan jawaban yang telah dibuat kedalam aplikasi “Eclipse 

Crossword Puzzle” 

4. Tahap validasi dan uji coba terbatas.  

a. Pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan 

lembar validasi untuk penilaian dari para ahli. Lembar validasi ini digunakan 

adalah untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran teka teki silang 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. 

b.  Validasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran 

5. Tahap revisi hasil uji lapangan terbatas 

a. Perbaikan atau revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan terbatas dari 

penilaian ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Revisi produk tahap I 

ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai produk benar-benar 

dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk teka teki silang yang telah 

dinyatakan layak oleh ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. 

 



 

 

6. Uji produk secara lebih luas 

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi. 

b. Pengisian angket atau kuisioner tanggapan guru dan siswa mengenai produk 

teka teki silang 

7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap 

II. 

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk teka teki silang 

 Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang dikembangakan oleh 

peneliti diatas, maka secara ringkas alur pengembangan dapat dilihat pada gambar 3.2 

di belakang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Tahap Pengembangan Media Teka Teki Silang 

 

Studi Pendahuluan: 

Mengidentifikasi kelemahan media teka teki silang yang pernah dibuat, yaitu Teka teki 

silang dibuat hanya dalam satu kertas, hanya terdiri dari 20 soal. Tidak ada desain yang 

menarik, cenderung kurang rapih, soal teka teki silang belum memberdayaan berfikir kreatif 

siswa, selanjutnya menentukan indikator yang akan dicapai dan mengumpulkan materi, 

yaitu sistem gerak pada manusia 

 

Tahap perencanaan penelitian : 

Menyiapkan materi dan menentukan aplikasi pembuatan TTS, yaitu Eclipse 

Crossword Puzzle, selanjutnya menentukan indikator berfikir kreatif dan 

merumuskan indikator yang akan dicapai sesuai SK dan KD 

Tahap pengembangan produk : 

Mendownload aplikasi Eclipse Crossword Puzzle di internet dan 

membuat desain background yang menarik, membuat soal yang 

mengembangkan berfikir kreatif siswa serta memasukan soal dan 

jawaban yang telah dibuat kedalam aplikasi Eclipse Crossword Puzzle 

 

Tahap validasi dan uji coba terbatas : 

Membuat instrument penelitian, kemudian melakukan validasi terhadap ahli materi, 

ahli media, dan ahli pembelajaran 

Tahap revisi hasil uji lapangan terbatas : 

Perbaikan atau revisi produk oleh para ahli validasi sampai produk 

tersebut dinyatakan layak  

 

Uji produk secara lebih luas 

Menggunakan produk dalam pembelajaran biologi serta 

melakukan pengisian angket atau kuisioner tanggapan guru dan 

siswa terhadap produk teka teki silang 

 

Revisi hasil uji lapangan lebih luas 

Melakukan perbaikan produk berdasarkan hasil uji 

lapangan lebih luas sampai hasil akhir produk teka teki 

silang 



 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, untuk mendapatkan data 

yang akurat adalah, kuisioner/angket, wawancara, observasi lapangan, dan 

dokumentasi. 

1. Kuisioner/Angket  

 Menurut Sugiyono, angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya
2
. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kebutuhan siswa, angket validasi atau kelayakan 

produk yang diberikan kepada para ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran, 

angket tanggapan guru biologi dan siswa sebagai subjek uji coba. 

a. Angket kebutuhan  

 Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai kebutuhan 

Pengembangan media teka teki silang biologi untuk memberdayakan keterampilan berpikir 

kreatif  siswa SMP. Angket berisi 10 item pertanyaan dengan jawaban semi terbuka 

oleh peserta didik di sekolah. Urutan penulisan angket ialah judul, identitas 

responden, petunjuk pengisian, kemudian item pertanyaan dan jawaban. Angket 

kebutuhan ini akan disebar ke salah satu sekolah SMP yaitu SMP Negeri 09 Bandar 

Lampung. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2013),  h. 199. 



 

 

b. Angket validasi 

 Angket validasi ini terdiri dari 3 yaitu angket validasi ahli materi, angket 

validasi ahli media dan angket validasi ahli pembelajaran. Angket-angket validasi 

tersebut diisi oleh validator. Urutan penulisan instrumen validasi ialah judul, petunjuk 

yang didalamnya terdapat juga tujuan penilaian, pernyataan dari peneliti,  kolom 

penilaian, saran, kesimpulan dan tanda tangan validator. Angket validasi bersifat 

kuantitatif data dapat diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala 

Likert sebagai skala pengukuran. Skala likert merupakan metode penskalaan 

pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai 

skalanya
3
. 

c. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk.  

 Angket tanggapan ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru dan tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan berupa 

media teka teki silang materi sistem gerak pada manusia. Angket tanggapan berisi 

pertanyaan, urutan penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas 

responden, petunjuk pengisian, dan item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat 

kuantitatif data dapat diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala 

Likert sebagai skala pengukuran. 
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 Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi ke-2, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 139. 



 

 

2. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit
4
. Pada teknik ini dilakukan wawancara 

pada guru mata pelajaran biologi di sekolah dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran biologi yang dilaksanakan di sekolah tersebut dan kemudian data yang 

diperolah dipergunakan sebagai data awal analisis kebutuhan produk. 

3. Observasi  

 Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis
5
. Observasi lapangan 

dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran yang berlangsung sekaligus 

mengetahui penggunaan media pembelajarannya. 

4.   Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta 

yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Cara pengumpulan data catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Melalui dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
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 Sugiyono, Op.Cit,  h. 194 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), h. 45. 



 

 

karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan masalah 

penelitian
6
. 

D. Teknik analisis data 

 Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Angket Kebutuhan 

 Angket tentang kebutuhan Pengembangan media teka teki silang biologi 

untuk memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP. Dianalisis 

menggunakan data deskriptif  kualitatif dengan penyajian data melalui pernyataan 

yang sesuai dengan aslinya pada kenyataan tanpa adanya perhitungan angka. 

2. Angket validasi 

 Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi oleh Riduwan. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1  

Skala Likert
7
 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju   3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat  tidak setuju 1 
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 Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang menggambarkan  posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala  dalam penelitian ini 

menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden  dapat 

menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert 

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. 

 Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung persentase jawaban 

angket pada tiap item dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

Ps  = persentase 

S = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

N = Jumlah nilai ideal dalam item
8
 

 

 Selanjutnya persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan 

ke dalam kategori kelayakan berdasarkan tabel berikut: 

 

 

                                                             
8 Winarni, dkk, ”Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan 

Kalor Untuk SMA/MA Kelas X”. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret), 

h. 5.  



 

 

Tabel 3.2 

Kriteria kelayakan 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 

 Media teka teki silang biologi untuk memberdayakan keterampilan berpikir 

kreatif  siswa SMP, dapat dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥ 51%
9
. 

3. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk.  

 Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan 

guru dan siswa terhadap media Teka teki silang biologi yang dikembangkan. Angket 

tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya 

adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan 

item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara 

penyajian persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. 

Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti dengan empat 

tanggapan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

seperti tabel 3.1. Selanjutnya data intervalnya dapat dianalisis dengan menghitung 

persentase jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden dengan rumus 

berikut: 
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 Ps = 
𝑆

𝑁
 x 100 % 

Keterangan : 

Ps  = Persentase 

S = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

N = Jumlah nilai ideal dalam item
10

 

 Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam 

kategori berdasarkan tabel 3.2. Pengembangan media teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan keterampilan berpikir kreatif  siswa SMP dinyatakan layak secara 

teoritis apabila persentase kelayakannya adalah ≥ 51%
11

. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan 

1. Produk Media Teka Teki Silang Biologi 

 Adapun rancangan pengembangan media teka teki silang biologi yaitu : 

a. Bahan pembuatan media teka teki silang biologi berupa kertas hvs dan kertas 

sertifikat, dengan ukuran kertas F4 (legal). Bagian cover menggunakan kertas 

sertifikat dan bagian dalam atau isi menggunakan kertas hvs. Terdapat 

perbedaan dalam pembuatan media teka teki silang biologi, jika teka teki 

silang pada umumnya menggunakan kertas yang tipis, pada teka teki silang 

yang dibuat ini lebih tebal dari teka teki silang yang biasanya dijumpai, hal ini 

bertujuan agar media tersebut tidak mudah rusak ketika digunakan. Selain itu 

juga background yang dibuat pada media teka teki silang ini, berbeda pada 

teka teki silang pada umumnya, biasanya teka teki silang diabagian isi tidak 

diberi background atau hanya polos saja, akan tetapi pada teka teki silang 

yang dikembangkan ini, background yang dibuat lebih menarik dan lebih 

berwarna, hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih tertarik pada teka teki 

silang tersebut. 



 

 

b. Soal-soal yang terdapat pada teka teki silang biologi ini mengenai materi 

tentang sistem gerak pada manusia. Pembuatan soal teka teki silang ini 

menggunakan indikator berfikir kreatif. Hal ini bertujuan untuk 

memberdayakan berfikir kreatif siswa. 

c. Membuat teka teki silang dengan berbantuan aplikasi Eclipse Crossword. 

Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu dalam pembuatan teka teki 

silag, karena cukup dengan memasukan soal dan jawaban, teka tki silang akan 

terbentuk dengan sendirinya. 

d. Membuat background teka teki silang yang menarik  

e. Media dikembangkan dengan tujuan sebagai media pembelajaran untuk siswa 

SMP/MTS kelas VIII. 

f. Prosedur penggunaan media digunakan ketika pembelajaran sistem gerak 

pada manusia, media digunakan oleh guru dan siswa.  

2. Hasil Analisis Validasi 

 Validasi dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi secara sistematis 

instrument dan media yang dikembangkan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah hasil 

dari validasi kelayakan oleh para ahli. 

a. Validasi Oleh Ahli Materi 

 Ahli materi menilai tentang isi materi sistem gerak pada manusia. Ahli materi 

yang menjadi validator dalam penelitian ini adalah dosen Pendidikan Biologi 

Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Data diperoleh dengan memberikan 

angket. Ahli materi kemudian memberikan penilaian, saran dan komentar terhadap isi 



 

 

materi sistem gerak pada manusia. Setelah melakukan penilaian maka diketahui hal-

hal yang perlu untuk direvisi. Penilaian dari ahli materi pada produk awal disajikan 

dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.1 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal 

 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Isi 15 20 75% Layak (L) 

Kebahasaan 15 20 75% Layak (L) 

Jumlah Total 30 

Skor Maksimal 40 

Persentase 75% 

Kriteria Layak (L) 

 

 Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada produk awal (Tabel 4.2), pada 

aspek isi diperoleh skor 15 dari skor maksimal 72 dengan persentase 75% dinyatakan 

dalam kriteria layak. Aspek kebahasaan diperoleh jumlah 15 dari skor maksimal 20 

dengan persentase 75% dinyatakan dalam kriteria layak. Sehingga diperoleh jumlah 

total dari kedua aspek yaitu 30 dengan skor maksimal 40 dengan persentase 75% 

dinyatakan dalam kriteria layak 

 Setelah produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan 

saran perbaikan dari dosen ahli materi. Produk awal yang telah direvisi, divalidasi 

kembali oleh dosen yang sama dengan menggunakan angket yang sama guna 



 

 

mengetahui kelayakan produk untuk digunakan di sekolah.adapun hasil validasi 

produk setelah perbaikan, terdapat pada tabel 4.2 di bawah ini : 

 

Tabel 4.2 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Setelah Perbaikan 

 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Isi 20 20 100% Sangat Layak (SL) 

Kebahasaan 19 20 95% Sangat Layak (SL) 

Jumlah Total 39 

Skor Maksimal 40 

Persentase 97,5% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 Pada tabulasi uji materi produk setelah revisi didapat persentase 97,5% 

dengan kriteria Sangat Layak. Aspek isi dengan persentase 100% dan aspek 

kebahasaan dengan persentase 95%. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kenaikan 

jumlah skor pada setiap aspek. Tabulasi hasil validasi oleh ahli materi pada produk 

awal dan produk setelah direvisi disajikan dalam bentuk diagram pada gambar 4.1 

berikut ini : 
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Gambar 4.1 

Diagram Tabulasi Ahli Materi 

 

 Pada diagram tabulasi ahli materi di atas menggambarkan hasil validasi ahli 

materi produk awal dan validasi produk setelah perbaikan. Hasil produk awal 

mendapat nilai atau kriteria layak pada masing-masing aspek penilaian. Pada produk 

awal aspek isi dan kebahasaan mendapatkan nilai persentase 75%, kemudian setelah 

direvisi pada aspek isi mendapatkan kenaikan persentase menjadi 100% dan pada 

aspek kebahasaan mendapatkan kenaikan persentase menjadi 95%. Hasil yang 

demikian menyatakan bahwa kritik dan saran dari ahli materi memberikan pengaruh 

yang sangat baik bagi pengembangan materi dalam produk ini.  

 

 



 

 

b. Validasi Oleh Ahli Media  

 Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada 

masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 10 pernyataan yang diisi oleh satu orang dosenahli 

media. Penilaian ahli media disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini  

 

Tabel 4.3 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk  
 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Kualitas Media 12 12 100% Sangat Layak (SL) 

Efektifitas Media 15 16 93,75% Sangat Layak (SL) 

Teknik Penyajian 7 8 87,5 % Sangat Layak (SL) 

Jumlah Total 34 

Skor Maksimal 36 

Persentase 94,44% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 Berdasarkan hasil uji tabulasi ahli media diatas diperoleh jumlah total 34 

dengan skor maksimal 36 serta persentase 94,44% dan dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak. Pada aspek kualitas media diperoleh jumlah skor 12 dari jumlah skor 

maksimal 12 dengan persentase 100%, aspek efektifitas media diperolehjumlah skor 

15 dari jumlah skor maksimal 16 dengan persentase 93,75% dan aspek teknik 

penyajian diperoleh jumlah skor 7 dari jumlah skor maksimal 8 dengan persentase 



 

 

87,5% yang dinyatakan sangat layak. Tabulasi hasil validasi oleh ahli media disajikan 

dalam bentuk diagram pada gambar 4.2 berikut ini : 
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Gambar 4.2 

Diagram Tabulasi Ahli Media 

  

 Berdasarkan diagram tabulasi ahli media didapat hasil validasi pada 

persentase produk. Persentase produk pada aspek kualitas media memperoleh 

persentase 100%, sedangkan aspek efektifitas media memperoleh persentase 93,75% 

dan aspek teknik penyajian memperoleh persentase 87,5%. 

c. Validasi Oleh Ahli Pembelajaran 

 Validasi ahli pembelajaran dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian 

pada perangkat pembelajaran seperti Silabus dan RPP. Pada angket penilaian silabus, 

terdiri dari 3 aspek yangberisi 13 pernyataan seluruhnya, sedangkan pada angket 



 

 

kelayakan RPP terdiri dari 4 aspek yang berisi 12 pernyataan seluruhnya yang diisi 

oleh 1 orang ahli pembelajaran. Penilaian dari ahli pembelajaran pada produk awal 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (Silabus) Pada Produk Awal 

 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Isi 22 32 68,75% Layak (L) 

Bahasa 6 8 75% Layak (L) 

Waktu 9 12 75 % Layak (L) 

Jumlah Total 37 

Skor Maksimal 52 

Persentase 71,15%% 

Kriteria Layak (L) 

 

Tabel 4.5 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (RPP) Pada Produk Awal 

 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

13 20 65% Layak (L) 

Isi 5 8 62,5% Layak (L) 

Bahasa 9 12 75 % Layak (L) 

Waktu 6 8 75% Layak (L) 

Jumlah Total 33 

Skor Maksimal 48 

Persentase 68,75% 

Kriteria Layak (L) 

 



 

 

 Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli pembelajaran (silabus) diatas diperoleh 

jumlah skor total 37 dari skor maksimal 52 dengan persentase 71,15% dinyatakan 

dalam kriteria layak. Sedangkan hasil tabulasi uji ahli pembelajaran (RPP) diperoleh 

jumlah skor total 33 dari skor maksimal 48 dengan persentase 68,75% dinyatakan 

dalam kriteria layak.  

 Produk awal yang telah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh ahli 

pembelajaran yang sama dengan menggunakan angket yang sama untuk melihat 

peningkatan skor yang diperoleh setelah revisi. Adapun hasil perbaikan produk akhir 

setelah diperbaiki terdapat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (Silabus) Pada Produk Setelah Perbaikan 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Isi 31 32 96,87% Sangat Layak (SL) 

Bahasa 7 8 87,5% Sangat Layak (SL) 

Waktu 12 12 100 % Sangat Layak (SL) 

Jumlah Total 50 

Skor Maksimal 52 

Persentase 96,15% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.7 

Tabulasi Uji Ahli Pembelajaran (RPP) Pada Produk Setelah Perbaikan 

 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

19 20 95% Sangat Layak (SL) 

Isi 8 8 100% Sangat Layak (SL) 

Bahasa 12 12 100 % Sangat Layak (SL) 

Waktu 7 8 87,5% Sangat Layak (SL) 

Jumlah Total 46 

Skor Maksimal 48 

Persentase 95,83% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 Pada tabel 4.6 tabulasi uji ahli pembelajaran (silabus) pada produk setelah 

perbaikan diperoleh jumlah total 50 dengan skor maksimal 52 dengan persentase 

96,15% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Adapun pada tabel 4.7 tabulasi uji 

ahli pembelajaran (RPP) pada produk setelah perbaikan diperoleh jumlah total 46 

dengan skor maksimal 48 dengan persentase 95,83% dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. 

 Tabulasi hasil validasi oleh ahli pembelajaran produk awal dan produk setelah 

perbaikan disajikan salam bentuk diagram pada gambar 4.3 berikut ini : 
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Gambar 4.3 

Diagram Tabulasi Pembelajaran 

 Berdasarkan diagram tabulasi ahli pembelajaran didapat hasil validasi pada 

persentase produk setelah perbaikan. Persentase peroduk awal pada silabus 

memperoleh 71,15, setelah produk awal diperbaiki kemudian divalidasi kembali, 

mengalami peningkatan persentase menjadi 96,15%. Sedangkan RPP pada produk 

awal memperoleh persentase 68,75% dan setelah produk awal diperbaiki kemudian 

divalidasi kembali menggunakan angket yang sama mengalami peningkatan 

persentase menjadi 95,83%. Dari validasi ahli pembelajaran mengalami peningkatan 

persentase setelah produk diperbaiki. 

 

 



 

 

3. Hasil Analisis Respon Produk 

a. Respon Guru Biologi 

 Tahap selanjutnya setelah produk selesai divalidasi oleh dosen ahli materi, 

ahli media, dan ahli pembelajaran selesai diperbaiki. Selanjutnya produk diberikan 

kepada guru mata pelajaran biologi di sekolah tempat penelitian. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui respon guru biologi terhadap produk yang dikembangkan. Respon 

guru biologi terdiri dari satu orang guru ditempat penelitian yaitu di SMP Negeri 9 

Bandar Lampung. Adapun hasil respon guru biologi terhadap produk yang 

dikembangkan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Awal 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

16 20 80% Sangat Layak (SL) 

Isi 19 24 79,16% Sangat Layak (SL) 

Kualitas Media 9 12 75 % Layak (L) 

Jumlah Total 44 

Skor Maksimal 56 

Persentase 78,57% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 Pada tabel 4.8 menggambarkan informasi hasil respon guru biologi terhadap 

produk awal. Pada aspek perumusan tujuan pembelajaran mendapat skor 16 dari skor 



 

 

maksimal 20, dengan persentase 80% dan mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek 

isi mendapatkan skor 19 dari skor maksimal 24, dengan persentase 79,16% dan 

mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek kualitas media mendapat skor 9 dari skor 

maksimal 12, dengan persentase kelayakan 75% dan mendapatkan kriteria layak. 

 Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikan lagi dengan guru biologi 

yang sama dengan angket yang sama untuk mengetahui tanggapan guru biologi 

terhadap produk akhir. Berikut ini adalah tabel hasil respon guru terhadap produk 

setelah perbaikan : 

Tabel 4.9 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Akhir 

Aspek Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase Kriteria 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

18 20 90% Sangat Layak (SL) 

Isi 22 24 91,66% Sangat Layak (SL) 

Kualitas Media 10 12 83,33 % Sangat Layak (SL) 

Jumlah Total 50 

Skor Maksimal 56 

Persentase 89,28% 

Kriteria Sangat Layak (SL) 

 

 Tabel 4.9 di atas menunjukan hasil respon guru biologi terhadap produk akhir. 

Pada aspek perumusan tujuan pembelajaran mendapat skor 18 dari skor maksimal 20, 

dengan persentase 90% dan mendapatkan kriteria sangat layak. Aspek isi 



 

 

mendapatkan skor 22 dari skor maksimal 24, dengan persentase 91,66% dan masuk 

dalam kriteria sangat layak. Aspek kualitas media mendapat skor 10 dari skor 

maksimal 12, dengan persentase 89,28% dan masuk dalam kriteria sangat layak. 

 Tabulasi hasil respon guru biologi disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut :  
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 80%                      79,16%                               83,33 %           

                                                                   75 % 
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Perumusan  Isi                     Kualitas Media 

Tujuan  

Pembelajaran 

Gambar 4.4 

Diagram Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk 

 Berdasarkan gambar 4.4 didapat hasil respon guru biologi terhadap produk 

awal dan produk akhir. Tanggapan guru biologi terhadap produk awal didapat 

persentase lebih rendah dibandingkan dengan tanggapan guru biologi terhadap 



 

 

produk akhir. Hal ini dikarenakan produk akhir telah dilakukan perbaikan sesuai 

kritik dan saran yang diberikan oleh guru biologi. 

b. Respon Siswa 

 Uji coba skala luas dilakukan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada kelas 

VIII yaitu sebanyak 36 siswa. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap media teka teki silang biologi untuk memberdayakan 

berfikir kreatif siswa pada materi sistem gerak pada manusia. Dalam pelaksanaan uji 

coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengenalkan produk media teka 

teki silang biologi kepada siswa, kemudian peneliti menjelaskan bagaimana 

penggunaan media teka teki silang biologi yang dikembangkan. Selanjutnya peneliti 

membuat kelompok untuk siswa dan kemudian membagikan teka teki silang kepada 

setiap kelompok, setelah siswa mengerjakan teka teki silang, langkah selanjutnya 

ialah memberikan angket penilaian tanggapan siswa terhadap produk yang 

dikembangkan. 

 Tanggapan siswa kelas VIII terhadap media teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan berfikir kreatif siswa pada materi sistem gerak pada manusia yang 

seluruhnya berjumlah 36 siswa, setelah dihitung dan dicocokan dengan skala 

penilaian, maka diperoleh hasil penilaian dari 36 siswa SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini : 

 

 

 



 

 

Tabel 4.10 

Tabulasi Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

No Responden Jumlah Persentae (%) Kriteria 

1 A1 36 81,81% Sangat Layak 

2 A2 40 90,90% Sangat Layak 

3 A3 34 77,27% Sangat Layak 

4 A4 39 88,63% Sangat Layak 

5 A5 39 88,63% Sangat Layak 

6 A6 35 79,54% Sangat Layak 

7 A7 39 88,63% Sangat Layak 

8 A8 39 88,63% Sangat Layak 

9 A9 40 90,90% Sangat Layak 

10 A10 32 72,72% Layak 

11 A11 29 65,90% Layak 

12 A12 40 90.90% Sangat Layak 

13 A13 38 86,36% Sangat Layak 

14 A14 36 81,81% Sangat Layak 

15 A15 38 86,36% Sangat Layak 

16 A16 38 86,36% Sangat Layak 

17 A17 39 88,63% Sangat Layak 

18 A18 36 81,81% Sangat Layak 

19 A19 39 88,63% Sangat Layak 

20 A20 41 93,18% Sangat Layak 

21 A21 35 79,54% Sangat Layak 

22 A22 37 84,90% Sangat Layak 

23 A23 38 86,36% Sangat Layak 

24 A24 39 88,63% Sangat Layak 

25 A25 39 88,63% Sangat Layak 

26 A26 34 77,27% Sangat Layak 

27 A27 35 79,54% Sangat Layak 

28 A28 36 81,81% Sangat Layak 

29 A29 36 81,81% Sangat Layak 

30 A30 38 86,36% Sangat Layak 

31 A31 34 77,27% Sangat Layak 

32 A32 36 81,81% Sangat Layak 

33 A33 40 90.90% Sangat Layak 

34 A34 43 97,72% Sangat Layak 

35 A35 40 90.90% Sangat Layak 

36 A36 37 84,90% Sangat Layak 

Jumlah 1344 84,90% Sangat Layak 

 

 



 

 

 Tanggapan 36 siswa terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan 

kriteria sangat layak dengan persentase rata rata 84,90%. Siswa yang memberikan 

penilaian dengan kriteria layak adalah 2 orang, sedangkan siswa yang memberikan 

penilaian dengan kriteria sangat layak adalah 34 orang.  

 Berikut ini disajikan hasil respon siswa terhadap produk media teka teki 

silang biologi untuk memberdayakan berfikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung dalam bentuk diagram seabagai berikut : 
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Gambar 4.5 

Diagram Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Pembahasan 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian 

dan pengembangan ini adalah produk media pembelajaran teka teki silang biologi 

untuk memberdayakan berfikir kreatif siswa SMP kelas VIII pada materi sistem 

gerak pada manusia. Terdapat beberapa masalah yang melatar belakangi 

pengembangan media dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut meliputi : Guru 

masih berfokus pada penggunaan buku paket dan LKS sebagai media belajar, guru 

banyak menerangkan di depan kelas sehingga peserta didik merasa bosan, media teka 

teki silang belum dikembangkan secara baik, karena desain yang tidak menarik, 

kurang rapih dan hanya terdiri dari 20 soal dan kemampuan berfikir kreatif siswa 

belum terberdayakan dalam proses pembelajaran. 

 Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan 

penelitian dan pengembangan Borg & Gall. Borg & Gall memaparkan ada sepuluh 

tahap penelitian dan pengembangan, namun dalam penelitian ini kesepuluh langkah 

tersebut disederhanakan menjadi tujuh langkah. Adapun faktor-faktor yang mendasari 

penyederhanaan tersebut yaitu : 

1. Keterbatasan waktu 

 Penyederhanaan pengembangan menjadi tujuh tahapan dilakukan karena 

adanya keterbatasan waktu. Mengingat jika pengembangan ini dilakukan dengan 

sepuluh tahapan diperlukan waktu dan proses yang relative lama dan panjang. Oleh 

karena itu, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan ini, diharapkan penelitian 



 

 

pengembangan ini bisa selesai dengan waktu yang relative efisien tetapi tetap efektif 

dalam proses dan hasilnya. 

2. Keterbatasan biaya 

 Penyederhanaan tahapan dilakukan karena adanya faktor keterbatasan biaya 

dalam pengembangan ini, maka penelitian ini disederhanakan menjadi tujuh tahapan. 

Mengingat jika pengembangan dilakukan dengan sepuluh tahapan memerlukan biaya 

yang relative besar. Oleh karena itu, melalui penyederhanaan menjadi tujuh tahapan 

ini, diharapkan pengembangan ini bisa selesai dengan kalkulasi biaya yang relative 

terjangkau. 

 Ketujuh tahap penelitian ini meliputi : studi pendahuluan, tahap perencanaan 

penelitian, tahap pengembangan produk, tahap validasi dan uji coba terbatas, tahap 

revisi uji lapangan terbatas, dan uji produk secara lebih luas. 

1. Kelayakan Media Teka Teki Silang Biologi Menurut Ahli Materi, Media, 

Dan Ahli Pembelajaran 

 Kelayakan media pembelajaran ini diperoleh dari hasil telaah oleh ahli materi, 

ahli media, dan ahli media pembelajaran. Berdasarkan kriteria kelayakan media 

pembelajaran yang terdapat dalam BSNP bahwa media dapat dikatakan layak apabila 

dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa aspek tersebut adalah komponen 

kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan komponen kelayakan.
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 Dari penilaian para ahli materri, ahli media, dan ahli pembelajaran tersebut 

akan diperoleh kelayakan media pembelajaran teka teki silang biologi untuk 

memberdayakan berfikir kreatif siswa SMP kelas VIII pada materi sistem gerak pada 

manusia. Berdasarkan penilaian oleh ahli materi, mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 97,5% dengan kriteria sangat layak, yang artinya semua komponen kelayakan 

baik dari segi komponen isi, kesesuaian materi sesuai dengan indikator berfikir 

kreatif, dan komponen kebahasaan sangat layak digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Komponen kebahasaan mendapatkan persentase 95%yang masuk dalam 

kriteria sangat layak. Bahasa yang baik dalam sebuah media pembelajaran menurut 

BSNP dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada antara lain : (1) sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa, (2) komunikatif, (3) lugas, (4) koherensi keruntutan alur 

piker, (5) kesesuaian dngan kaidah bahasa Indonesia yang benar, (6) penggunaan 

istilah.
2
 

 Pada komponen isi mendapatkan persentase sebesar 93,06% dengan kriteria 

sangat layak. Adapun indikator kelayakan pada komponen isi diantaranya adalah: (1) 

Kesesuaian materi dengan standar kompetensi (SK), (2) Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar (KD), (3) Kesesuaian materi dengan Indikator, (4) Kesesuaian 

materi dengan Tujuan Pembelajaran. 

 Berdasarkan penilaian oleh ahli media mendapat persentase sebesar 94,44% 

dengan kriteria sangat layak. Dimana terdapat beberapa komponen kelayakan yaitu 

kualitas media, efektifitas media, dan teknik penyajian. Dari komponen kualitas 
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media mendapatkan persentase rata rata 100%, yang artinya kualitas media teka teki 

silang biologi yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria sebagai media 

pembelajaran, dan memenuhi fungsi praktis sebagai media pembelajaran. Kemudian 

pada komponen efektifitas media mendapatkan persentase rata-rata 93,75% dengan 

kriteria sangat layak, yang berarti bahwa media yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pembelajran, media yang dikembangkan dapat digunakan dalam kelompok 

kecil maupun kelompok besar, media yang dikembangkan tidak membutuhkan 

penyesuaian khusus dan media dapat digunakan berbagai tempat, waktu dan keadaan. 

Pada komponen teknik penyajian mendapatkan persentase rata rata 87,5 % dengan 

kriteria sangat layak. Masih dalam acuan BSNP bahwa kriteria kelayakan penyajian  

yang baik meliputi : (1) teknik penyajian, (2) pendukung penyajian materi, (3) 

penyajian pembelajaran, (4) penyajian ilustrasi gambar dan teks.
3
 

 Berdasarkan penilaian oleh ahli pembelajaran, silabus dan RPP mendapatkan 

persentase kelayakan masing-masing sebesar 96,15% dan 95,83%dengan kriteria 

sangat layak. Komponen yang dinilai pada silabus yaitu isi yang disajikan, bahasa 

dan waktu. Komponen isi yang disajikan mendapatkan persentase rata-rata sebesar 

96,87% dengan kriteria sangat layak, yang meliputi bahwa silabus : (1) Mengkaji 

keterkaitan antara standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) dalam mata 

pelajaran, (2) Mengidentifikasi materi yang menunjang pencapaian KD, (3) Aktifitas 

kedalaman dan keluasan materi dalam pencapaian KD, (4) Pemilihan materi ajar 

dengan pencapaian KD, (5) Kegiatan pembelajaran dirancang dan dikembangkan 
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berdasarkan SK, KD, potensi siswa, (6) Merumuskan indikator pencapaian 

kompetensi sesuai dengan karakteristik siswa dan satuan pendidikan, (7) Menentukan 

sumber belajar yang disesuaikan dengan SK, KD, serta materi pokok, kegiatan 

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, (8) Penentuan jenis penilaian 

sesuai dengan indikator. 

 Komponen kebahasaan mendapatkan persentase rata-rata sebesar 87,5% 

dengan kriteria sangat layak, yang artinya bahwa bahasa yang digunakan sesuai 

dengan EYD, dan kesederhanaan struktur kalimat pada silabus. Pada komponen 

waktu mendapatkan persentase rata-rata sebesar 100% dengan kriteria sangat layak. 

Hal ini berarti bahwa alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan kegiatan belajar, 

pemilihan alokasi waktu didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar dan ketersediaan 

alokasi waktu per semester 

 Penilaian RPP mendapatkan persentase sebesar 95,83% dengan kategori 

sangat layak. Berdasarkan pada komponen perumusan tujuan pembelajaran, 

komponen isi, kebahsaan dan waktu. Pada komponen perumusan tujuan pembelajaran 

mendapat persentase rata-rata sebesar 95% dengan kategori sangat layak, yang 

artinya bahwa : (1) standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah jelas, (2) adanya 

kesesuaian SK dan KD dengan tujuan pembelajran, (3) ketepatan penjabaran KD 

kedalam indikator, (4) indikator dengan tujuan pembelajaran dan perkembangan 

siswa dinyatakan sesuai. Pada komponen isi mendapat persentase 100% dengan 

kategori sangat layak, ini didasarkan pada sistematika penyusunan RPP dan kejelasan 

tahap-tahap kegiatan pembelajaran (awal, inti, dan penutup). Pada komponen bahasa 



 

 

mendapat persentase sebesar 100% dengan kategori sangat layak, yang penilaiannya 

meliputi : (1) penggunaan bahasa sessuai dengan EYD (2) bahasa yang digunakan 

komunikatif, (3) kesederhanaan struktur kalimat. Kemudian pada komponen waktu 

mendapat persentase sebesar 87,5% dengan kategori sangat layak, yang berarti bahwa 

adanya kesesuaian alokasi waktu yang digunakan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Berdasarkan dari uraian masing-masing penilaian para ahli materi, ahli media, 

dan ahli pembelajaran diatas maka terlihat bahwa media pembelajaran teka teki silang 

biologi untuk memberdayakan berfikir kreatif siswa SMP memiliki kategori sangat 

layak. 

2. Respon Siswa Dan Guru Terhadap Media Teka Teki Silang Biologi 

 Tanggapan siswa dan guru juga sangat diperlukan dalam pengembangan 

media teka-teki silang biologi ini, hal ini dilakukan karena media pembelajaran ini 

nantinya akan digunakan dalam proses belajar mengajar oleh guru untuk siswa. 

Menurut Sadiman media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan dari 

pembawa pesan (guru) ke penerima pesan (siswa)
4
. Oleh karena itu siswa juga 

dilibatkan untuk mengetahui tanggapannya terhadap pengembangan media 

pembelajaran berupa media teka teki silang biologi untuk memberdayakan berfikir 

kreatif siswa SMP pada materi sistem gerak pada manusia. 

 Media teka teki silang termasuk dalam media visual, fungsi media visual bagi 

siswa antara lain : (1) fungsi atensi yaitu media visual dapat menarik dan 
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mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi dalam isi pelajaran yang 

disampaikan, (2) media visual dapat mempengaruhi emosi serta mempengaruhi siswa 

dalam mengambil keputusan, (3) fungsi kognitif yaitu media visual yang diberikan 

dapat dipahami dan diingat oleh siswa dengan mudah, (4) fungsi kompensatoris yaitu 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa 

yang lemah dalam membaca.
5
  

 Hasil tanggapan guru biologi digunakan untuk memperoleh masukan-

masukan guna penyempurnaan produk serta sebagai indikator bahwa media teka teki 

silang biologi yang dikembangkan dapat secara efektif. Tanggapan guru terhadap 

media teka teki silang biologi mendapatkan persentase sebesar 89,28% dengan 

kriteria sangat layak, artinya produk teka teki silang ini sangat layak dalam penunjang 

suatu proses belajar atau sebagai media pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil tabulasi data tanggapan siswa terhadap media teka teki 

silang biologi mendapatkan persentase sebesar 84,90% dengan kategori sangat layak. 

Hal tersebut menunjukan bahwa tanggapan siswa terhadap media teka teki silang 

biologi adalah baik. Tanggapan baik siswa terhadsap media dilihat dari segi media 

teka teki silang biologi mudah digunakan, dapat mengembangkan berfikir kreatif 

mereka, pembelajaran yang berlangsung lebih menyenangkan karena mengasah daya 

ingat yang mengharuskan para siswa untuk mengisi setiap kotak-kotak teka teki 

silang dengan mencocokan disetiap hurufnya, serta tampilan media teka teki silang 

yang disajikan cukup menarik, sehingga siswa lebih antusias dalam pembelajaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

 Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Media teka teki silang biologi untuk memberdayakan keterampilan berfikir 

kreatif peserta didik SMP pada materi sistem gerak pada manusia, 

mendapatkan penilaian kelayakan dengan kriteria sangat layak dari ahli 

materi, ahli media, dan ahli pembelajaran 

2. Tanggapan guru biologi dan peserta didik terhadap media teka teki silang 

biologi untuk memberdayakan berfikir kreatif pada materi sistem gerak pada 

manusia, diperoleh penilaian dengan kriteria sangat layak 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pembelajaran menggunakan teka teki silang biologi dapat dikembangkan oleh 

guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda. 

2. Bagi pembaca, dapat melakukan pengembangan media yang lebih modern 

lagi dalam bentuk software agar media dapat mengikuti perkembangan zaman 
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