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ii

ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN CONTEXTUAL PUZZLE 
DIGITAL UNTUK MEMFASILITASI PEMBELAJARAN BIOLOGI PADA 

SISWA SMA KELAS X DI BANDAR LAMPUNG
OLEH :

ANA NOVITA RAHAYU

Sarana dan prasarana serta teknologi yang tersedia terlihat belum digunakan secara 
optimal dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu peserta didik kurang  aktif,  kurang  kreatif,  
dan  kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena tidak terkait langsung dengan 
media pembelajaran yang digunakan guru. Alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut 
yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran contextual puzzle digital untuk 
memfasilitasi pembelajaran biologi pada siswa kelas X SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1.) Mengembangkan media pembelajaran contextual puzzle
digital pada materi archaebacteria dan eubacteria untuk memfasilitasi pembelajaran biologi. 
2.) Mengetahui kelayakan media pembelajaran contextual puzzle digital pada pembelajaran 
biologi untuk menjelaskan materi archaebacteria dan eubacteria. Jenis penelitian ini yaitu 
penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) yang didefinisikan oleh 
Borg and Gall. Tahapan yang digunakan hanya sampai pada tahap ketujuh dari kesepuluh 
tahapan Research and Development (R&D). Penelitian ini dilakukan di SMA Al-azhar 3 
Bandar Lampung pada peserta didik kelas X IPA 5 dan X IPA 6.

Penilaian ahli materi dinyatakan sangat layak dengan persentase 90%, berdasarkan 
penilaian ahli bahasa dan pendidikan dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan 
persentase 88%, penilaian ahli media dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan 
persentase 89%. Sedangkan respon guru biologi dengan persentase 91%. Respon peserta 
didik kelas X dalam kriteria sangat layak dengan persentase 91% di SMA Al-Azhar 3 Bandar 
Lampung. Berdasarkan penilaian tersebut kualitas media pembelajaran contextual puzzle
digital pada materi archaebacteria dan eubacteria dinyatakan dalam kriteria sangat layak
digunakan sebagai media pembelajran.

Kata kunci : Media Contextual Puzzle Digital, Pembelajaran Biologi.
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MOTTO

َلا ُیَغیُِّر َما ِبَقوٍۡم َحتَّىٰ ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِھمۡۗ  ٱللََّھِنَّ إ

Artinya :  Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. (Al-Quran Surat Ar-Rad : Ayat 11)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Diponogoro,2008), h.250
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang adalah era globalisasi, dimana merupakan era kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan persaingan dalam berbagai 

bidang yang menuntun masyarakat Indonesia untuk memantapkan diri dalam 

peningkatan kualitas dan sumber daya manusia  yang unggul, mampu berdaya 

saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai etos kerja yang 

tinggi serta mau bersaing dalam tantangan kehidupan yang semakin ketat. Akan 

tetapi Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa 

terakhir ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan 

tantangan nasional dan global dewasa ini. Program pemerataan dan peningkatan 

kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi 

masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita. Sementara itu 

kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. 1 Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi belum sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan 

yang belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional 

dan global dewasa ini.

                                                          
1 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya,2012),h.1



1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang adalah era globalisasi, dimana merupakan era kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan persaingan dalam berbagai 

bidang yang menuntun masyarakat Indonesia untuk memantapkan diri dalam 

peningkatan kualitas dan sumber daya manusia  yang unggul, mampu berdaya 

saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai etos kerja yang 

tinggi serta mau bersaing dalam tantangan kehidupan yang semakin ketat. Akan 

tetapi Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa 

terakhir ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan 

tantangan nasional dan global dewasa ini. Program pemerataan dan peningkatan 

kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi 

masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita. Sementara itu 

kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. 1 Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi belum sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan 

yang belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional 

dan global dewasa ini.

                                                          
1 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya,2012),h.1



2

Sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas dan fungsi untuk 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

beserta penjelasannya Bab II Pasal 3 bahwa : “Pendidikan Nasional berfungsi 

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”. 2 Salah satu yang ditekankan sesuai dengan tujuan 

pendidikan di atas, yaitu mengembangkan peserta didik yang berilmu untuk 

mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Yaitu dapat 

membantu dalam mengatasi suatu permasalahan dan memberi jalan terang dalam 

memberikan petunjuk, pengarahan dan saran.

Berkaitan dengan pendidikan, islam juga mengajarkan betapa pentingnya 

pendidikan. Pendidikan  dalam islam merupakan suatu keharusan atau kewajiban 

bagi umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat islam merupakan amanat 

Allah melalui Al-Qur’an yang disampaikan oleh Rasullulloh. Sebagaimana 

firman Allah dalam Al-qur’an Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

َلُكمۡۖ  للَُّھٱَیفَۡسِح  فَۡسُحوْاٱَف لَۡمَجِٰلِسٱَءاَمُنٓوْا ِإَذا ِقیَل َلُكمۡ َتَفسَُّحوْا ِفي  لَِّذیَنٱ یََٰٓأیَُّھا

 لِۡعلَۡمٱُأوُتوْا  لَِّذیَنٱَءاَمُنوْا ِمنُكمۡ َو لَِّذیَنٱ للَُّھٱَیرَۡفِع  نُشُزوْاٱَف نُشُزوْاٱَوِإَذا ِقیَل 

 ١١ �ِبَما َتعَۡمُلوَن َخِبیر للَُّھٱَو ۚ�َدَرَجٰت
    Artinya :

                                                          
2 Ibid,h.4 
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Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-  
lapanglah dalam majlis", 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. 3

Berdasarkan Al-qur’an Surah Al-Mujadalah ayat 11, maka jelaslah bahwa 

menuntut ilmu adalah perintah dari allah langsung, dan orang-orang yang 

berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah SWT. Sejalan 

dengan ayat tersebut, dijelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangatlah 

penting dan dapat menjaga diri. Hal ini sesuai dengan firman allah dalam Al-

qur’an Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi :

مِّنُۡھمۡ  �ۚ َفَلوَۡلا َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفرَۡقة�ِلَینِفُروْا َكٓافَّة لُۡمؤِۡمُنوَنٱ۞َوَما َكاَن 
ُھمۡ َیحَۡذُروَن مۡ َلَعلََّوِلُینِذُروْا َقوَۡمُھمۡ ِإَذا َرَجُعٓوْا ِإَلیِۡھ لدِّیِنٱلَِّیَتَفقَُّھوْا ِفي  �َطٓاِئَفة

١
     Artinya :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
                                                          

3 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya (Bandung:Pustaka Assalam, 2010),h.793
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memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.4

Berdasarkan Al-qur’an Surah At-Taubah ayat 122, dapat diketahui bahwa 

ilmu sangatlah penting karena dengan ilmu kita bisa saling mengingatkan dalam 

hal kebaikan dan ilmu juga dapat menjaga diri kita dari hal keburukan, untuk 

mendapatkan ilmu maka kita harus belajar.

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai perangkat kegiatan eksternal 

yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar, yang 

sifatnya internal. Pembelajaran tidak sama dengan mengajar karena dalam

pembelajaran titik beratnya ialah pada semua kejadian yang bisa berpengaruh 

secara langsung pada individu untuk belajar. Di sisi lain pembelajaran tidak 

harus disampaikan oleh orang  tetapi dapat disampaikan melalui bantuan bahan 

cetak, gambar, televisi, komputer serta sumber belajar lainnya. Ciri utama 

pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar peserta 

didik, sedangkan kompenen-kompenen dalam pembelajaran adalah tujuan,

materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran.5 Ketercapaian tujuan pembelajaran

merupakan indikator keberhasilan proses pembelajaran. Ketercapaian 

pembelajaran tergantung pada pemilihan media serta trategi yang tepat untuk 

menyampaikan  materi.

                                                          
4Ibid,h.277
5Karwono, Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta:Raja Grafindo,2012),h.23
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Pembelajaran juga dipengaruhi adanya perkembangan teknologi, bahwa 

belajar dapat dipermudah melalui berbagai sumber belajar selain guru atau dosen,

sehingga mengubah guru dalam peran pembelajaran. Semula guru sebagai satu-

satunya sumber belajar menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Gagne  

menyatakan bahwa:” instruction is a set of event that effect learners in such a 

way that learning is facilitated”. Oleh sebab itu, mengajar atau teaching 

merupakan bagian dari instruction (pembelajaran). Peran guru lebih ditekankan 

kepada bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas 

yang tersedia untuk dimanfaatkan peserta didik dalam belajar.6 Dalam kurikulum 

2013 dikembangkan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan 

guru hanya sebagai fasilitator bukan sumber utama dalam pembelajaran. 

Prestasi belajar peserta didik di sekolah sering diindikasikan dengan 

permasalahan belajar dari peserta didik tersebut dalam memahami materi. 

Indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar peserta didik yang kurang 

efektif, bahkan peserta didik sendiri tidak merasa termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. Akibatnya, peserta didik kurang atau bahkan tidak 

memahami materi yang bersifat sukar, yang diberikan oleh guru tersebut. 

Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal yang 

wajar dialami oleh guru yang tidak memahami kebutuhan dari peserta didik

tersebut, baik dalam karakteristik maupun dalam pengembangan ilmu. 7 Agar 

                                                          
6Ibid, h.8
7Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung:Satu Nusa,2011),h.1
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siswa termotivasi untuk belajar maka guru harus pandai menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan standar kriteria. 

Standar Sarana dan Prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi. Pada bab VII pasal 42 ayat (1) berbunyi: Setiap Satuan Pendidikan

wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. 8 Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui

bahwa salah satu yang harus dimiliki Satuan Pendidikan yaitu media pendidikan,

tugas guru yaitu merancang sistem pembelajaran yang dikaitkan dengan 

pemanfaatan media pembelajaran. Dengan menggunakan media maka informasi 

akan lebih mudah di sampaikan oleh guru. Oleh karena itu, dengan penggunaan 

media yang tepat maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan 

efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

                                                          
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan (On-line). Tersedia di: 

http:/http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/assets/uploads/dokumen/PP_tahun2005_nomor19% 20
(Standar.Nasional.Pendidikan).pdf (9 Maret 2017).
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Dewasa ini, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat 

pesat, siswa dapat belajar dimana, kapan dan apa saja sesuai dengan minat dan 

gaya belajar. Dalam kondisi semacam ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-

satunya sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai desainer pembelajaran. 

Seorang desainer pembelajaran dituntut untuk dapat merancang pembelajaran 

dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar 

proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Sebagai desainer, 

guru berperan merancang agar siswa memperoleh pengalaman belajar, sebab 

belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan prilaku berkat adanya 

pengalaman.9 Tugas guru adalah mendesain pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung efektif dan efesien dengan memanfaatkan berbagai jenis 

media.

Pemanfaatan media pembelajaran dapat memperbaiki permasalahan dalam 

pendidikan. Secara umum media berperan membuat pendidikan menjadi lebih 

produktif, berdaya mampu tinggi, aktual dan menarik. Secara khusus, media 

bermanfaat untuk menyederhanakan materi pelajaran yang kompleks, menampak 

besarkan yang kecil, menampak kecilkan yang besar, mempercepat dan 

memperlambat proses, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, 

menunjukkan beroperasinya suatu proses dan lain sebagainya. 10 Media 

                                                          
9 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia Group,2012),h.62
10 Harsja W. Bachtiar, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya

(Depok: Rajawali Pers,2012), h.6
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pembelajaran sangat berperan dalam proses pembelajaran dengan begitu dalam 

proses pembelajaran harus diintegrasikan media pembelajaran yang tepat.

Penggunaan   media  dan  teknologi  dapat  memberikan  kontribusi yang 

optimal terhadap kualitas hasil belajar peserta didik, untuk itu penggunaan media 

dan teknologi  harus  diintegrasikan  dengan  kegiatan  belajar  para  peserta 

didik. Kita ketahui bahwa efektifitas media dalam pembelajaran merupakan segi 

yang menguntungkan dalam pendidikan. Kegiatan pembelajaran biologi 

dibutuhkan suatu media pembelajaran yang sesuai dengan hakikat pembelajaran 

biologi untuk menyampaikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Media 

pembelajaran merupakan sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk meningkatkan  efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 11 Dalam pembelajaran biologi dengan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan hakikat pembelajaran biologi dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai.

Berdasarkan hasil pra penelitian didapatkan informasi dari guru bidang 

studi biologi, guru masih berfokus pada penggunaan buku paket dan Lembar 

Kerja Siswa sebagai media belajar. Buku paket yang digunakan hanya berjumlah 

dua. Akibatnya guru menerangkan materi dengan menggunakan media seadaanya 

                                                          
11Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Malang:Universitas Negeri Malang, 2005), h. 

114.
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dan kembali dalam pembelajaran konvensional dimana guru menggunakan 

metode ceramah dan menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian 

media pembelajaran yang digunakan hanya papan tulis, buku cetak dan laptop,

itupun hanya dioperasikan oleh guru, peserta didik tidak terkait secara langsung 

dengan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media

juga masih banyak ditemukan kendala seperti guru merasa kurang memiliki  

kreatifitas dalam mendesain sendiri media pembelajaran yang inovatif. Selain itu 

penggunaan media yang digunakan hanya difokuskan agar peserta didik antusias 

pada materi yang akan disampaikan.12 Guru hendaknya memupuk minat terhadap 

alat pengajaran elektronik modern dan berusaha untuk mengenal dan 

memanfaatkannya dalam proses pembelajaran.

Kegiatan  pembelajaran  pada  mata pelajaran  biologi terutama pada materi 

archaebacteria dan eubacteria terlihat seolah-olah guru masih menjadi pusat

dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik cenderung hanya mendengarkan  

penjelasan  guru  dan  mencatat hal-hal  yang  dianggap  penting. Peserta didik  

menjadi kurang  aktif,  kurang  kreatif,  dan  kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Pada materi archaebacteria dan eubacteria peserta didik masih 

kesulitan dalam memahami materi sehingga peserta didik mendapatkan hasil 

belajar yang rendah Hal ini dikarenakan media yang digunakan guru seperti

kurang memiliki tampilan yang menarik dan tidak menyenangkan sehingga tidak 

                                                          
12 Bunga Naria, wawancara dengan guru bidang studi biologi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

(Bandar Lampung, 28 Februari 2017)
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menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. 13 Konsep-konsep  

yang diterima peserta didik merupakan konsep jadi dari guru. Padahal disebutkan  

bahwa  kurikulum  2013 dikembangkan   dengan   penyempurnaan  pola 

pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru  menjadi pembelajaran   berpusat   pada   

peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisa angket kebutuhan yang diberikan kepada peserta 

didik, dapat diketahui bahwa dikalangan peserta didik seakan-akan menganggap  

Biologi  sebagai  pelajaran yang kurang menyenangkan karena dianggap sulit dan 

terdapat banyak hafalan. Hal ini menyebabkan banyak peserta didik yang kurang 

bersemangat saat pembelajaran biologi berlangsung. Selain itu juga sumber 

belajar yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal karena guru hanya 

menggunakan media pembelajaran yang dioperasionalkan hanya di laptop guru 

tersebut. Padahal sebagian peserta didik memiliki laptop, tetapi laptop yang 

dimiliki peserta didik tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru masih ditemui kelemahan, 

antara lain media yang dipakai dirasa belum dapat menumbuhkan adanya 

partisipasi aktif baik antara peserta didik dengan guru maupun guru kepada 

peserta didik. 14 Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa guru kurang dapat

mendesain  proses  pembelajaran  yang  menarik dan juga efektif. Untuk  itu, 

seorang guru  harus  mampu  menciptakan  iklim  belajar yang  kondusif.

                                                          
13 Bunga Nariah, Ibid.
14 Analisis Angket, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 28 Februari 2017
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Keberhasilan suatu  pembelajaran  ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya 

adalah metode dan  pendekatan  yang  digunakan,  fasilitas  yang ada  dan  

digunakan, minat, motivasi dan sikap peserta didik, lingkungan  tempat  belajar,  

dan sebagainya.

Dalam belajar biologi peserta didik seharusnya tidak hanya belajar produk 

saja, tetapi juga belajar aspek proses, sikap dan teknologi agar peserta didik dapat 

benar-benar memahami sains secara utuh. Oleh karena itu, dalam menyiapkan 

pengalaman belajar bagi siswa, guru seharusnya tidak hanya menekankan produk 

semata tetapi juga kepada aspek proses, sikap, dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu tujuan dari pembelajaran biologi 

dapat tercapai.

Biologi  adalah  ilmu  sains  yang  membutuhkan  fakta  atau  realita  secara 

nyata,  untuk  menghadirkan  suatu  materi  pembelajaran  membutuhkan  data  

yang objektif.  Artinya  peserta didik  harus  benar–benar  dapat  melihat dengan  

jelas  serta memahami materi  yang  diajarkan  sehingga  tercapai  tujuan  

pembelajaran  khusus (TPK ) dari  materi  tersebut. Materi archaebacteria dan 

eubacteria merupakan materi yang menuntut adanya penjelasan yang rinci di 

sertai gambar-gambar yang jelas. Sehingga diperlukannya media untuk 

menyampaikan materi tersebut. Selain itu materi archaebacteria dan eubacteria

merupakan materi yang dianggap sulit oleh siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Rulis Hidayatussadah dan kawan-kawan, 

yang melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Muntilan yang merupakan SMA 



12

favorit di Kabupaten Magelang. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

biologi di SMA Negeri 1 Muntilan menunjukkan bahwa rata-rata hasil ulangan 

Archaebacteria dan Eubacteria peserta didik rendah. Sebanyak 53 % peserta 

didik tidak dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Rendahnya hasil ulangan tersebut mengindikasikan 

bahwa terdapat kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada materi

Archaebacteria dan Eubacteria.15 Kemudian penelitian Ambar Dwijayanti dan 

kawan-kawan yang menyatakan bahwa materi Archaebacteria dan Eubacteria 

merupakan objek biologi yang bersifat mikroskopis, sulit diobservasi tanpa 

menggunakan alat bantu berupa mikroskop dan media tumbuh. Kondisi tersebut 

membutuhkan bahan ajar dan media pembelajaran untuk mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi tersebut. Materi Archaebacteria dan Eubacteria

merupakan materi yang kompleks sehingga berpotensi menyebabkan 

ketidakpahaman.16 Penelitian Fina Nurul Khotimah, DKK didapatkan informasi 

bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari biologi bisa 

disebabkan dari kerumitan konsep, istilah ataupun pengintegrasian konsep dari 

skala mikroskopis ke makroskopis. Hasil analisis ditemukan ketidakpahaman 

pada konsep Archaebacteria dan Eubacteria. Kesulitan belajar siswa dalam suatu 

                                                          
15 Rulis Hidayatussadah, DKK,”Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Archaebacteria

Dan Eubacteria Di Sma Negeri 1 Muntilan”. Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 5 No.7 (2016), h. 4
16 Ambar Dwijayanti, Dkk ,”Analisis Miskonsepsi Archaebacteria Dan Eubacteria Dalam Buku 

Biologi Sma Kelas X Di Kabupaten Sleman” Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 5 No.8 ( 2016), h.2
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konsep dapat ditandai dengan rendahnya hasil belajar siswa.17 Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut tugas guru adalah menciptakan suasana yang menarik dan 

menyenangkan, hal tersebut bergantung pada pemilihan media serta trategi yang 

tepat untuk menyampaikan  materi.

Muara dari semua strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan menarik bagi 

peserta didik yang belajar. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat efektif 

jika guru memposisikan sebagai fasilitator belajar. Artinya guru menyediakan 

situasi atau suasana agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Dalam kaitan ini 

hal yang perlu disiapkan guru adalah (1) media pembelajaran disediakan dengan 

baik, (2) lingkungan belajar di-setting sesuai objek materi yang dipelajari, (3) 

metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik 

yang belajar, sehingga peserta didik merasa tertarik karena sesuai dengan apa 

yang peserta didik inginkan, (4) peserta didik diperlakukan sebagai seorang yang 

perlu dilayani. 18 Jika guru memperhatikan karakteristik peserta didik maka 

kebutuhan peserta didik dapat diketahui sehingga pembelajaran yang 

menyenangkan akan tercipta.

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses belajar-mengajar yang tidak 

membosankan akan tercipta, jika guru memahami secara tepat tentang tingkat 

                                                          
17 Fina Nurul Khotimah, Dkk, “Miskonsepsi Konsep Archaebacteria Dan Eubacteria”. Jurnal 

Edusains.Vol. 4 No.2. (2014),h.121-128
18 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan Pailkem (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012),h.14
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perkembangan anak. Dengan pemahaman tersebut guru diharapkan dapat 

menempatkan alat permainan secara tepat. Alat permainan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak  akan memacu perkembangan mereka. Selain itu, alat permainan 

juga berfungsi sebagai dorongan atau tantangan bagi anak. 19 Jadi permainan 

adalah cara bermain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat 

dilakukan secara individu maupun berkelompok guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut para pakar psikologi, permainan adalah suatu metode yang sesuai 

untuk belajar karena permainan dapat menciptakan suasana yang santai dan 

menyenangkan dalam suasana seperti itu, sudah terbukti bahwa tingkah lakunya 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai cara untuk mengambil 

keputusan, memecahkan masalah, merencanakan sesuatu, dan berkomunikasi. 

Hal itu berarti bahwa permainan menjadi sebuah contoh sebagai suatu keadaan 

yang sebenarnya. 20 Menggunakan permainan sebagai alat untuk menyampaikan 

materi memiliki banyak keuntungan seperti pembelajaran akan lebih 

menyenangkan. Mengingat  bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat 

menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar, maka  pembelajaran  harus  

dibuat  semenarik mungkin  yaitu  dengan  pemilihan  media pembelajaran  yang  

belum  pernah  mereka gunakan  sebelumnya  seperti  media  puzzle  yang 

                                                          
19 Agung triharso, Permainan Kreatif &Edukatif untuk Anak Usia Dini ( Yogyakarta : C.V Andi  

Offset, 2013), h.19
20Saeful zaman, Dyan R. Helmi & Gibasa Team, Games Kreatif Pilihan untuk Meningkatkan 

Potensi Diri dan Kelompok (Jakarta : Gagas Media,2010), H.1
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dimodifikasi  dengan  pendekatan  kontekstual dalam bentuk digital. Sehingga  

puzzle  yang  tercipta  akan  lebih bermakna.

Karakteristik kelas X berada pada tahap perkembangan operasi formal. 

Menurut Jean Piaget operasi formal yaitu usia 11 tahun keatas. Pada tahap ini 

kemampuan berpikir anak sudah sempurna, ia telah dapat berpikir abstrak, 

berpikir deduktif dan induktif, berpikir analitis dan sintesis. 21 Dengan tahap 

perkembangan operasi formal maka guru harus menyesuaikan media 

pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka solusi yang ditawarkan peneliti

yaitu dikembangkannya media pembelajaran contextual puzzle digital

berdasarkan referensi penelitian relevan dianggap layak digunakan sebagai media 

pembelajaran jika karakteristik peserta didik pada tingkatan yang sama, hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Warapsari dan 

Saptorini  penelitian yang dilakukan mendapatkan data kelayakan media

pembelajaran contextual puzzle dengan rata-rata persentase penilaian kelayakan 

media dan materi berturut-turut sebesar 87,48% dan 96,65% dengan kategori 

sangat layak. Hasil belajar peserta didik pada uji coba pelaksanaan memperoleh

n-gain sebesar 0,775. Dengan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa media contextual puzzle layak dan efektif digunakan sebagai media 

                                                          
21 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2011),h.118
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pembelajaran.22 Hal tersebut sejalan dengan hasil hasil penelitian Agus Sembodo, 

Vincent Suhartono, M. Arief Soeleman menunjukan bahwa tanggapan peserta 

didik terhadap media pembelajaran berbasis puzzle yang dikembangkan sangat 

baik.23 Hasil penelitian Sri Rahayu dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

puzzle gambar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik Pada kelas 

eksperimen. Akan tetapi, pada kelas kontrol tidak mengalami peningkatan hasil 

belajar.24

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian penulis yaitu hasil 

penelitian M.Rohwati di dapatkan informasi bahwa permainan edukatif adalah 

suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat dijadikan cara atau alat 

pendidikan yang bersifat mendidik. 25 Penelitian Sukinah diperoleh informasi 

bahwa pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

berbantuan komputer  pada kategori baik. Hasil tes belajar peserta didik setelah

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbantuan komputer 

mendapatkan nilai rata-rata 77,2. 26

                                                          
22 Diyah  Ayu Warapsari dan Saptorini, “Pengembangan Contextual Puzzle dalam Pembelajaran 

Ipa Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya bagi Makhluk hidup”. Jurnal Pendidikan . 
ISSN22526257. (09 Desember 2016), h.1

23 Agus Sembodo, Vincent Suhartono, M. Arief Soeleman “Media Pembelajaran Berbasis Puzzle 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pewarisan Sifat Pada Siswa Smp Kelas 9” Jurnal Teknologi. 
ISSN 1414-9999. ( 2016) 

24 Sri Rahayu,”Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Gambar terhadap Minat dan Hasil Belajar 
IPA Biologi SMP” (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016),h.7

25M. Rohwati,2012, “Penggunaan Education Game Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar Biologi 
Konsep Klasifikasi Makhluk hidup”. Jurnal Pendidikan Ipa Indoneia. Vol. 1 No.1 ( 2012)

26 Sukinah,“Meningkatkan  Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 33 
Surabaya  Dalam Pelajaran Matematika Melalui Media Berbantuan Komputer”. Jurnal Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Vol.3 ISSN 23373253 (2013),h.14
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Media contextual puzzle digital adalah sebuah media permainan merangkai 

potongan gambar yang berantakan agar menjadi suatu gambar yang utuh. 

Contextual  puzzle digital dilengkapi  dengan  gambar yang menarik, musik serta 

pertanyaan-pertanyaan. Media contextual puzzle digital dioperasikan 

menggunakan Personal Computer (PC) dan Smartphone. Permainan  puzzle 

merupakan  bentuk  permainan  yang  menantang  daya kreatifitas  dan  ingatan  

siswa  lebih  mendalam  dikarenakan  munculnya  motivasi untuk  senantiasa  

mencoba  memecahkan  masalah, namun  tetap menyenangkan  sebab  bisa  

diulang-ulang, melatih konsentrasi peserta didik, solidaritas, mengasah otak, 

melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran, peserta 

didik ikut terlibat saat penyajian atau proses pembelajarannya. Kemudian guru 

bisa mengontrol urutan  materi pembelajaran. Puzzle yang dikembangkan dalam 

bentuk digital sehingga tidak mudah rusak dan puzzle yang terdapat dalam media 

pembelajaran berbasis contextual dimana gambar yang digunakan berdasarkan 

hasil penelitian melalui mikroskop elekton. Selain puzzle, soal evaluasipun 

berbasis contextual artinya terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. 

Bersifat portabel, yaitu dapat dipelajari dimanapun siswa berada karena disimpan 

dalam bentuk  Software. Media pembelajaran contextual puzzle digital mudah 

dibawa dan praktis.
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Adapun kelemahan metode permainan puzzle yaitu, membutuhkan waktu 

yang lebih lama dan menuntut kreativitas pengajar.27

     Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “pengembangan media pembelajaran contextual puzzle digital

untuk memfasilitasi pembelajaran biologi”. Hasil akhir yang diharapkan dengan 

digunakannya media pembelajaran media contextual puzzle digital tersebut yaitu

pembelajaran akan lebih efektif dan terciptanya suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Hal tersebut dapat membuat peserta didik termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran dengan disajikannya permainan yang menarik yaitu 

contextual puzzle digital.

B.   Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sebutkan, maka identifikasi 

masalah pada penulisan ini antara lain yaitu :

1. Guru seolah-olah  menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran.

2. Sarana dan prasarana serta teknologi yang tersedia terlihat belum 

digunakan secara optimal.

3. Guru seolah-olah kurang memiliki kreatifitas dalam mendesain sendiri 

media pembelajaran.

4. Media yang digunakan guru seperti kurang memiliki tampilan yang 

menarik dan menyenangkan.

                                                          
27 Elfiana Sari Harahap,” Efektivitas Metode Permainan Puzzle Terhadap Kemampuan Menulis 

Surat Dinas oleh Siswa kelas VIII SMP Negeri 35 Medan tahun Pembelajaran 2013/2014”( Univeritas 
Negeri Medan,2013)h.10
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5. Peserta didik yang seakan-akan menganggap biologi pelajaran yang 

kurang menyenangkan karena dianggap sulit dan banyak hafalan.

C.   Batasan Masalah

Untuk mengatasi meluasnya permasalahan, maka dibuat batasan masalah 

untuk penelitian ini, yaitu:

1. Media contextual puzzle digital  yang dikembangkan yaitu hasil modifikasi 

dari puzzle tradisional yaitu dilengkapi  dengan  gambar yang menarik serta 

pertanyaan-pertanyaan dan dapat digunakan di Personal Computer (PC)

maupun Smartphone.

2. Pembelajaran Biologi pada penelitian ini dibatasi pada materi

archaebacteria dan eubacteria pada peserta didik kelas X di SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung.

3. Contextual yang dimaksud dalam media puzzle yaitu di dalam puzzle

tersebut tidak hanya berisi gambar tetapi juga terdapat pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari yang dibuat 

berdasarkan indikator yang digunakan dan kisi-kisi berdasarkan Taksonomi 

Bloom. 

4. Pengujian media yang dikembangkan meliputi uji materi oleh ahli materi

uji desain produk oleh ahli media, dan juga uji oleh ahi bahasa dan 

pembelajaran, uji coba kepada peserta didik yaitu uji coba lapangan 

pendahuluan atau uji coba terbatas, uji coba produk secara lebih luas. Serta 

tanggapan guru dan peserta didik setelah uji coba produk. 
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D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran contextual puzzle digital

pada materi archaebacteria dan eubacteria untuk memfasilitasi pembelajaran

biologi ?

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran contextual puzzle digital dalam

pembelajaran biologi untuk menjelaskan materi archaebacteria dan 

eubacteria?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian secara rinci akan di jelaskan dibawah ini.

a. Tujuan Penelitian

      Adapun beberapa tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan media pembelajaran contextual puzzle digital pada 

materi archaebacteria dan eubacteria untuk memfasilitasi 

pembelajaran biologi.

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran contextual puzzle digital

pada pembelajaran biologi untuk menjelaskan materi archaebacteria 

dan eubacteria.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi pendidikan  yaitu:

1. Bagi guru
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Guru  dapat  menciptakan  iklim  belajar yang  kondusif, interaktif 

dan menyenangkan agar  minat,  motivasi,  dan  sikap peserta 

didik  meningkat dan juga guru merasa terbantu  karena  media  

tersebut  mempermudah guru  dalam  menyampaikan  materi

archaebacteria dan eubacteria.

2. Bagi Peserta Didik

Adapun manfaat media contextual puzzle digital bagi peserta didik

adalah sebagai berikut :

a. Media  contextual puzzle digital yang  telah dimodifikasi  dan  

dilengkapi  dengan  pertanyaan-pertanyaan diharapkan  dapat 

meningkatkan  aktivitas  belajar  peserta didik.

b. Terjadinya  interaksi  dalam  kegiatan pembelajaran  yang  

berpengaruh  terhadap keaktifan dan hasil belajar peserta didik

c. Media contextual puzzle digital mudah digunakan, dapat 

membuat peserta didik menjadi lebih aktif, interaktif, kreatif, 

serta  dapat menciptakan  suasana belajar yang menyenangkan.

3. Bagi Sekolah

Memberikan informasi kepada pihak sekolah  mengenai Media 

pembelajaran contextual puzzle digital. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
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Menambah wawasan pengetahuan mengenai pengembangan

bahan ajar yang layak dan menarik bagi siswa dalam pembelajaran 

biologi, dan sebagai acuan, perbandingan, ataupun referensi bagi 

peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis.

F. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk media pembelajaran contextual puzzle digital yang akan 

di kembangkan adalah sebagai berikut :

1. Media pembelajaran contextual puzzle digital yaitu permainan puzzle hasil 

modifikasi dari puzzle tradisional dimana selain ada potongan gambar  juga 

disajikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat materi yang sudah 

disampaikan.

2. Kemasan media contextual puzzle digital tersebut dirancang  dengan  

komposisi  warna  dan  ilustrasi  gambar  yang  menarik.

3. Aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran 

contextual puzzle digital adalah sebuah software Macromedia Flash 8 yang 

digunakan untuk mengembangkan produk berupa aplikasi.

4. Langkah pertama dalam pembuatan media contextual puzzle digital yaitu 

membuat konsep berisi petunjuk penggunaan, materi, gambar, soal 

evaluasi, dan lisensi penulis yang dibuat menggunakan Microsoft Word.

Kemudian  konsep tersebut dipindahkan ke Macromedia Flash 8. Gambar 

yang terdapat di dalam materi terlebih dahulu dipotong-potong
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menggunakan photoshop, tahap selanjutnya gambar yang telah dipotong-

potong dibuat  menjadi games puzzle.

5. Media pembelajaran contextual puzzle digital dioperasionalkan 

menggunakan laptop guru dan juga laptop dan smartphone peserta didik.

6. Permainan puzzle ini dilakukan secara individu. Setelah potongan-

potongan gambar disusun berdasarkan urutan yang sesuai maka peserta 

didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, pertanyaan 

tersebut dibuat dengan kisi-kisi berdasarkan Taksonomi Bloom.

7. Media pembelajaran contextual puzzle digital memuat materi biologi yang 

mengacu pada Kompetensi Inti  dan  Kompetensi Dasar biologi SMA/MA

berdasarkan kurikulum 2013 revsi tahun 2016 yaitu materi archaebacteria

dan eubacteria.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran Contextual  Puzzle Digital

1. Hakikat Pembelajaran Biologi

a. Hakikat Biologi

Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan 

dengan ilmu-ilmu yang lain. Biologi merupakan wahana untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Biologi juga 

merupakan wadah untuk membangun warga negara yang memperhatikan 

lingkungan serta bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa, dan 

negara disamping beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara 

sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan 

Biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Di 

samping itu, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi relevan dari
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konsep konsep biologi yang dipelajari sangat dianjurkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat merasakan manfaat 

pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya. 1

Pembelajaran biologi akan lebih bermakna jika dikaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa dapat memahami tentang dirinya 

maupun alam sekitar.

Proses pembelajaran biologi merupakan implementasi dari konsep 

pendidikan biologi. Menurut Wuryadi, obyek pendidikan biologi tersebut 

merupakan satu kesatuan interaktif yang terbentuk dari tiga kompenen, 

yaitu biologi sebagai ilmu, karakteristik-karakteristik subyek didik dan

teknologi pendidikan. Sedangkan biologi sebagai ilmu memiliki 

karakteristinya sendiri, yaitu mempunyai obyek, gejala dan persoalannya,

menggunakan metodologi ilmiah, memiliki kecenderungan untuk 

berkembang, dan bermanfaaat bagi masyarakat. 2 Dengan ilmu biologi 

dapat diketahui bahwa permasalan yang ada dapat diselesaikan 

menggunakan metode ilmiah, sehingga dengan penemuan baru mengenai 

pemecahan masalah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

                                                          
1 Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional,Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta: Pusat Kurikulum, 
Balitbang Depdiknas, 2003), H. 6-7

2 Wuryadi, Konsep Pendidikan Biologi dan Implementasinya dalam Penelitian, 
(Yogyakarta:FMIPA UNY,1999), H.17
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Belajar biologi juga berupaya mengenal proses kehidupan nyata di 

lingkungan. Berupaya  mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu 

maupun sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.3

Arti biologi sendiri merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar. 

Selain itu Biologi juga merupakan bagian dari sains, sebagaiman kita 

ketahui sains tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, dalam 

sains terkandung hal lain. Sains mengandung empat hal, yaitu: konten 

atau produk, proses atau metode, sikap dan teknologi. Sains sebagai 

konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, 

hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. 

Biologi sebagai proses atau metode berarti bahwa dalam sains 

merupakan suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. 

Selain sebagai produk, sains juga merupakan sikap, artinya bahwa dalam 

sains terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektip atau 

ilmiah. Sains sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa sains 

mempunyai keterkaitan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.4 Dari 

                                                          
3 Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung:FPMIPA UPI, 2003), H. 33
4 Ibid, h.74
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penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jika 

biologi mengandung empat hal seperti di atas, maka ketika belajar 

biologipun peserta didik perlu mengalami keempat hal tersebut. Dalam 

belajar biologi peserta didik tidak hanya belajar mengenai produk saja, 

tetapi juga belajar aspek proses, sikap dan teknologi agar peserta didik 

dapat benar-benar memahami sains secara utuh. 

b. Tujuan pembelajaran biologi

     Adapun tujuan pembelajaran biologi yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari 

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa.

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan 

dapat berkerjasama dengan orang lain.

3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis.

4. Mengembangkan kemampuan berpikir analistik, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsif biologi.

5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri.
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6. Menerapkan konsep dan prinsif biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga 

kelestarian lingkungan.5

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

     Menurut  Poerwadarminta, pengembangan  adalah perbuatan  menjadikan  

bertambah,  berubah  sempurna  (pikiran,  pengetahuan  dan sebagainya).  

Pengembangan  yang  dilakukan  adalah  pengembangan  perangkat 

pengajaran  dalam  hal  ini  adalah  pengembangan  alat  peraga.  Sudjana  

dalam Trianto  menyatakan  untuk  melaksanakan  pengembangan  perangkat 

pengajaran  diperlukan  model-model  pengembangan  yang  sesuai dengan  

sistem pendidikan. 6 Untuk mengembangkan suatu produk maka harus 

disesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada sehingga produk tersebut 

dapat bermanfaat.

     Penelitian dan pengembangan (Research & Development) adalah proses 

pengembangan dan validasi produk pendidikan. Borg dan Gall pada catatan 

kakinya tentang “produk” menjelaskan : “ Our use of the term” “product” 

includes not only material objects, such as textbooks, instructional films and 

so forth, but is also intended to refer to established procedures and processes, 

                                                          
       5 Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional,Op.Cit,h.7 
6 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran (Yogyakarta:Pendagogia,2012),h.7
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such as method of teaching or method for organizing instruction”. Jadi 

menurut mereka produk pendidikan yang dihasilkan melalui penelitian dan 

pengembangan itu tidak terbatas pada bahan-bahan pembelajaran seperti buku 

teks, film pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi juga bisa berbentuk 

prosedur atau proses seperti metode mengajar atau metode mengorganisasi 

pembelajaran. Tahapan proses dalam penelitian dan pengembangan biasanya 

membentuk siklus yang konsisten untuk menghasilkan suatu produk tetentu 

sesuai dengan kebutuhan, melalui langkah desain awal produk, uji coba 

produk awal untuk menemukan berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, 

diujicobakan kembali, diperbaiki sampai akhirnya ditemukan produk yang 

dianggap ideal. 7 Produk yang dikembangkan dal pendidikan tidak hanya 

berupa media tetapi juga dapat berupa prosedur ataupun metode pembelajaran 

yang dikembangkan melalui tahapan proses penelitian dan pengembangan.

     Menurut Kemp Pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang 

kontinum. Tiap–tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan 

aktivitas revisi. Model pengembangan perangkat seperti yang disarankan oleh 

Thiagarajan, Semmel adalah model 4 D. Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan yaitu Define, Design, Develop, dan Desseminate atau 

diadaptasikan menjadi Model 4-P, yaitu Pendefenisian, Perancangan, 

Pengembangan, dan Penyebaran.

                                                          
7 H. Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013),h.129
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a. Tahap Pendefenisian (Define)

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefenisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pembelajaran di awali dengan 

analisis tujuan dari batasan materi yang di kembangkan perangkatnya.

1) Analisis ujung depan

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang di hadapi dalam pembelajaran 

biologi sehingga di butuhkan pengembangan bahan pembelajaran.

2) Analisis tugas

Analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi 

dalam satuan pembelajaran. Analisis tugas di lakukan untuk 

merinci isi materi ajar dalam bentuk garis besar.

b. Tahap Perancangan (Design)

Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu (1) penyusunan 

tes acuan patokan, merupakan langkah langkah awal yang 

menghubungkan antara tahap define dan tahap design. (2) pemilihan 

media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran. (3) 

pemilihan format.
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c. Tahap Pengembangan (Develop)

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 

yang sudah di revisi berdasarkan masukan dari para pakar.  Tahap ini 

meliputi: (a) validasi perangkat oleh para pakar di ikuti dengan revisi, (b) 

simulasi, (c) uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil 

tahap (b) dan (c) digunakan sebagai dasar revisi. Langkah berikutnya 

adalah uji coba lebih lanjut dengan jumlah siswa yang sesuai dengan 

kelas sesungguhnya.

d. Tahap Pendiseminasian (Disseminate)

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah di 

kembangkan pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah 

lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat di dalam KBM.8

     Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk melakukan pengembangan 

produk harus melalui tahapan yang sistematik.

     Penelitian dan pengembangan (Research & Development) adalah proses 

pengembangan dan validasi produk pendidikan. Tahapan proses dalam 

penelitian dan pengembangan biasanya membentuk siklus yang konsisten 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, melalui  

                                                          
8 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.81
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langkah desain awal produk, uji coba produk awal untuk menemukan 

berbagai kelemahan, perbaikan kelemahan, diuji cobakan kembali, diperbaiki 

sampai akhirnya di temukan produk yang dianggap sesuai.

     Menurut Borg dewasa ini penggunaan research and development 

merupakan model penelitian yang banyak di gunakan untuk pengembangan 

pendidikan. R & D sendiri berkembang dalam penelitian yang dilakukan oleh 

dunia industri untuk menemukan suatu produk yang di anggap cocok dengan 

kebutuhan masyarakat. 9 Penelitian research and development digunakan 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan baik 

dalam bidang pendidikan maupun bidang industri.

     Borg & Gall memerinci langkah-langkah penelitian dan pengembangan (1) 

riset dan pengumpulan informasi termasuk studi literatur dan observasi kelas.

(2) Perencanaan. (3) Pengembangan produk awal. (4) Uji lapangan produk 

awal. (5) berdasarkan hasil analisis, merevisi produk tersebut. (6) Uji 

lapangan terhadap produk yang di perbaiki dalam skala yang lebih luas. (7) 

Revisi produk berdasarkan hasil uji produk tersebut. (8) Uji lapangan pada 

skala yang lebih luas lagi dengan menggunakan tekhnik wawancara, 

observasi dan angket, lalu di analisis (9) Revisi akhir produk berdasarkan 

hasil analisis data pada uji lapangan terakhir. (10) Desiminasi dan melaporkan 

                                                          
9 Wina Sanjaya,Op.cit,h.130
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produk akhir hasil penelitian dan pengembangan.10 Penelitian Borg & Gall 

memiliki 10 tahapan yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang 

laya setelah diuji coba dan direvisi oleh ahli.

3.   Media Pembelajaran

a. Pengertian media pembelajaran

     Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

     Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat di manipulasi,dapat di lihat, di dengar dan di baca. Apa 

pun batasan yang di berikan, ada persamaan di antara batasan tersebut 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan,perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi.

     Kalau kita lihat perkembangannya, pada mulanya media hanya di 

anggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang 

di pakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek dan alat-

                                                          
10 Ibid,h.133
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alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar 

serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, 

karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang 

dipakainya orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan 

pembelajaran (instruction) produksi dan evaluasinya. Dengan masuknya 

pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual 

untuk mengkonkretkan ajaran ini di lengkapi dengan alat audio sehingga 

kita kenal adanya alat audio visual atau audio visual aids ( AVA). 11

     Ada beberapa konsep atau definisi  media pendidikan atau media 

pembelajaran. Rossi dan Breidle mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh bahan dan alat yang dapat di gunakan dan di 

pakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi,  buku, 

koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi alat-alat semacam radio 

dan televisi jika digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka 

merupakan media pembelajaran.

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, 

akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh 

pengetahuan. Gerlach dan Ely menyatakan “ A medium, conceived is any 

person, material of event that establishs condition wich enable the learner 

to acquire knowledge, skill and attitude.” Menurut Gerlach secara umum 

                                                          
11 Arief S. Sadiman,DKK, Media Pendidikan (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012),h.8
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media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan  dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini media 

bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetakan tetapi 

meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga berupa

kegiatan semacam diskusi, seminar, karyawisata simulasi, dan lain 

sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan, mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan.12

     Sementara itu, Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruktisional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.

     AECT sebuah organisasi yang bergerak dalam teknologi pendidikan 

dan komunikasi, mengartikan media sebagai segala bentuk yang 

digunakan untuk proses penyaluran informasi.13

                                                          
12 H. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:

Kencana,2010),h.163
13 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran ( Jakarta: Prenada Media Group, 2012),h.57
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     Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan dapat digaris bawahi 

bahwa media adalah perantara dari sumber informasi ke sumber informasi 

dengan begitu dapat diketahui bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

bahan dan alat yang dapat di gunakan dan di pakai untuk mencapai tujuan 

pendidikan seperti radio, televisi,  buku, koran, orang, majalah, dan 

sebagainya.. 

b. Landasan Teoritis Penggunaan Media Pembelajaran

     Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media 

pembelajaran, antara lain landasan, psikologis, teknologis dan empiris.

1. Landasan Filosofis

Bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia 

yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan  kemampuan 

pribadi yang berbeda dengan yang lain maka baik menggunakan 

media hasil teknologi baru maupun tidak, proses pembelajaran yang di 

lakukan harus tetap menggunakan pendekatan humanis.

2. Landasan Psikologis

        Dengan memerhatikan keberagaman dan keunikan proses belajar, 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping, persepsi siswa 

juga sangat memengaruhi hasil belajar. Hal yang perlu diperhatikan:
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a. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik 

perhatian siswa dan memberikan kejelasan obyek yang di 

amatinya.

b. Bahan pembelajaran yang akan di ajarkan di sesuaikan dengan 

pengalaman siswa.

3. Landasan Teknologis

Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah di lakukan dalam 

bentuk: kesatuan komponen-komponen  sistem pembelajaran yang 

telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan 

serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang 

lengkap.

4. Landasan Empiris

Berdasarkan landasan rasional empiris, pemilihan media pembelajaran 

hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru. Akan tetapi harus 

mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, materi 

pelajaran, dan media itu sendiri.14 Untuk mengunaakan media harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, mengikuti 

perkembangan teknologi. Pemiliham media pembelajaran akn sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

                                                          
14 Azhar  Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013),h.11
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c. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran

     Levie & Lentz mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) 

fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris.

a. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang di tampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa 

tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu salah 

satu mata pelajaran yang tidak di senangi oleh mereka sehingga 

mereka tidak memperhatikan. Media gambar dapat menenangkan dan 

mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka 

terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan 

mengingat isi pelajaran semakin besar.

b. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau 

lambang visual dapat menggunggah emosi dan sikap siswa, misalnya 

informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras.

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 
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memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

d. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 

Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodsikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verbal.15

     Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut :

(1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti

misalnya:

a. Objek yang terlalu besar bisa di gantikan dengan realita, gambar, 

film, atau gambar.

b. Objek yang kecil di bantu dengan proyektor mikro, film bingkai , 

film, atau gambar.

                                                          
15 Ibid,h.20
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c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat di bantu 

dengan timelapse atau high-speed photography.

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan 

lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara 

verbal.

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat di 

sajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan 

lain-lain) dapat di visualkan dalam bentuk film, film bingkai, 

gambar, dan lain-lain.16

d.   Manfaat Media Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu 

proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu 

kompenen pengirim pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), 

dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya  berupa materi pelajaran. 

Kadang-kadang dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan 

komunikasi. Artinya, materi pelajaran atau pesan yang disampaikan guru 

tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal, artinya tidak seluruh 

materi pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswa, lebih parah lagi 

siswa sebagai penerima pesan salah menangkap isi pesan yang di 

                                                          
16 Arief S. Sadiman,DKK, Op.cit,h.17
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sampaikan. Untuk menghindari semua itu, maka guru dapat menyusun 

strategi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber 

belajar.17 Media pembelajaran berperan untuk menyampaikan informasi 

mengenai materi sehingga siswa tidak akan salah dalam menangkap isi 

pesan yang disampaikan dan informasi dapat diterima siswa dengan baik.

     Menurut Kemp & Dayton meskipun telah lama di sadari bahwa 

banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimaannya 

serta pengintegrasiannya ke dalam program-program pengajaran amat 

lambat. Mereka mengemukakan beberaapa hasil penelitian yang 

menunjukkaan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian 

integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran di 

kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut :

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan 

yang sama.

b. Pembelajaran bisa lebih menarik jika media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan 

memperhatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image 

yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berpikir, 

                                                          
17 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran ( Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h.162
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yang semuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi 

dan meningkatkan minat.

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 

belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan.

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah banyak dan 

kemungkinan dapat diserap oleh siswa.

e. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau di 

perlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan secara individu.

f. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan 

elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 

dengan baik, spesifik, dan jelas.

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan.

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat di 

kurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian 
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kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya 

sebagai konsultan atau penasihat siswa.18

     Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu:

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat me

numbuhkan motivasi belajar .

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih di 

pahami oleh siswa 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 siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apa lagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam pelajaran.

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

memerankan, dan lain-lain. 19 Penggunaan media pembelajaran yang 

tepat akan bermanfaat dalam proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.

                                                          
18 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013),h..21
19 Ibid,h.24
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e. Media Pembelajaran Contextual Puzzle

     Salah satu jenis permainan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

adalah permainan jenis permainan teka-teki menyusun potongan-potongan 

gambar. Manfaat bermain puzzle menurut Crist antara lain: mengasah otak, 

melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran, dan 

pengetahuan. 20 Permainan edukasi akan membuat pembelajaran lebih 

menyenangkan selain itu juga memiliki beberapa manfaat bagi peserta 

didik.

     Puzzle adalah sebuah media permainan merangkai potongan gambar 

yang berantakan agar menjadi suatu gambar yang utuh. Kontekstual puzzle  

merupakan  hasil  modifikasi  dari  permainan puzzle  konvensional.  

Kontekstual  puzzle dilengkapi  dengan  gambar,  pertanyaan. Permainan  

Puzzle merupakan  bentuk  permainan  yang  menantang  daya kreatifitas  

dan  ingatan  siswa  lebih  mendalam  dikarenakan  munculnya  motivasi 

untuk  senantiasa  mencoba  memecahkan  masalah.

           Selain itu  Aroya menyatakan, “Puzzle  adalah jenis permainan  teka-

teki  menyusun  potongan-potongan  gambar  atau kata.  Jenis  media  ini 

dapat menyenangkan  peserta  didik  karena  media  ini  mengajak  peserta  

didik  agar  tidak diam saja melainkan bergerak aktif untuk merangkai 

                                                          
20 D.Yulianti,DKK,2010, “Penerapan Jigsaw Puzzle Competition dalam Pembelajaran 

Kontekstual Untuk  Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Fisika Siswa SMP”. Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia. ISSN 16931246. (2013),h.84
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penggalan kata tersebut, selain itu media  ini  mengajak  mereka  untuk  

berpikir  kreatif.”  Berbeda  dengan  Depotter  dalam Sismiasih 

menyatakan, “Metode permainan puzzle adalah metode mencatat dan 

menyimpulkan  fakta,  konsep  dan  contoh  materi  pembelajaran  yang  

dituangkan  dalam organiasi konsep menggunakan citra visual, pewarnaan, 

simbol, dan melibatkan imajinasi menggunakan  kepingan  atau  puzzle.”  

Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa puzzle  adalah  

jenis  permainan  teka-teki  menyusun  potongan-potongan  gambar atau  

kata-kata  yang  disusun  yang  pada  akhirnya  membentuk  hasil  yang  

utuh  sehingga membuat peserta didik bergerak aktif dan berpikir kreatif. 

1.) Keunggulan metode Permainan Puzzle

a.) Guru bisa mengontrol urutan  materi pembelajaran, dengan 

demikian guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

bahan pelajaran yang disamapaikan. 

b.) Mudah dibawa dan praktis dan dapat diterapkan di wilayah 

manapun     kita mengajar.

c.) Mudah disajikan dalam pembelajaran.

d.) Melatih Konsentrasi siswa, solidaritas, dan kerja sama antar siswa

e.) Siswa ikut terlibat saat penyajian atau proses pembelajarannya. 

2.) Kelemahan metode Permainan Puzzle

  Menurut Sismiasih  kelemahan metode permainan Puzzle yaitu:
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a.) Membutuhkan waktu yang lebih lama

b.)  Menuntut kreativitas pengajar21

f.   Pembelajaran Berbasis TI

a) Komputer 

Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang 

menggunakan komputer sebagai alat bantu. Melalui pembelajaran ini 

bahan ajar disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses 

belajar-mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. 

Dengan rancangan pembelajaran komputer yang bersifat interaktif, akan 

mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.

Pembelajaran berbasis komputer menurut Hick & Hide adalah a 

teaching proses directly involving a computer in the presentation of 

instructional matenals in an interactive mode to provide and control the 

individualized learning environment for each individual student. Dalam 

definisi tersebut, dengan pembelajaran berbasis komputer siswa akan 

berinteraksi dan berhadapan secara langsung dengan komputer. Salah 

satu ciri yang paling menarik dari pembelajaran berbasis komputer 

terletak pada kemampuan berinteraksi secara langsung dengan siswa. 22

                                                          
21 Elfiana Sari Harahap,” Efektivitas Metode Permainan Puzzle Terhadap Kemampuan Menulis 

Surat Dinas oleh Siswa kelas VIII SMP Negeri 35 Medan tahun Pembelajaran 2013/2014”( Univeritas 
Negeri Medan, 2013)h.10

22 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: Bumi Aksara,2013),h.203
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Melalui pembelajaran berbasis komputer, penyajian informasi isi materi 

pelajaran akan lebih interaktif.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), para guru dituntut melakukan pembaharuan dalam pemanfaatan 

hasil–hasil teknologi dalam proses belajar, termasuk media pembelajaran. 

Untuk itu diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat lebih menarik 

perhatian dan minat siswa, salah satunya adalah media pembelajaran 

berbantuan komputer. Komputer merupakan media yang menarik bagi 

siswa, bahkan atraktif serta interaktif. Kehadiran komputer sebagai media 

memberikan banyak dukungan dalam pembelajaran, salah satunya 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 23 Teknologi pendidikan dapat 

ditafsirkan sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi 

yang digunakan untuk tujuan pendidikan.

Komputer dapat mengemas materi pelajaran dalam berbagai format 

pengemasan. Ada tiga bentuk pengemasan materi pelajaran melalui 

komputer yakni pengemasan dalam bentuk suplemen (tambahan),

komplemen (pelengkap), dan subsitusi (pengganti).

1. Pengemasan sebagai suplemen (tambahan). Pengemasan materi 

pelajaran melalui komputer sebagai suplemen (tambahan) diartikan 

                                                          
23 Sukinah,“Meningkatkan  Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 33 

Surabaya  Dalam Pelajaran Matematika Melalui Media Berbantuan Komputer”. Jurnal Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Vol.3 ISSN 23373253 (2013),h.14
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bahwa materi pelajaran yang disajikan dalam komputer berfungsi 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang topik 

tertentu. Dengan demikian materi dalam komputer dikemas bukan 

sebagai bahan yang harus dipelajari, melainkan sebagai bahan 

pengayaan.

2. Komplenen (pelengkap). Materi pelajaran dikemas dalam komputer 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi inti. Dengan 

demikian ada semacam keharusan bagi setiap siswa untuk 

mempelajarinya. Walaupun sifatnya hanya pelengkap, namun 

diyakini dengan mempelajarinya akan menjadi penguatan bagi setiap 

siswa yang mempelajarinya akan menjadi penguatan bagi setiap 

siswa yang mempelajarinya terhadap topik inti. 

3. Subtitusi (pengganti). Pengemasan materi pelajaran dalam komputer 

disajikan untuk pembelajaran mandiri. Dalam konteks ini komputer 

digunakan sebagai sumber belajar yang dapat dipelajari kapan dan 

dimana saja. Contoh pengemasan materi dalam bentuk ini adalah 

pembelajaran melalui CD interaktif.

    Format pengemasan mana yang cocok untuk dapat digunakan akan 

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor tujuan yang ingin 
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dicapai faktor karakteristik materi pelajaran itu senndiri, serta faktor 

psikologis atau taraf perkembangan siswa.24

Heinich mengemukakan enam bentuk interaksi yang dapat 

dihasilkan dalam merancang sebuah media pembelajaran melalui 

komputer, yakni:

1. Praktik dan latihan ( drill and practice)

2. Tutorial

3. Permainan (Games)

4. Simulasi (simulation)

5. Penemuan (discovery)

6. Pemecahan masalah (problem solving) 25

Pembelajaran berbasis komputer mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan jenis perangkat lunak lain untuk pembelajaran yang 

mengakomodasikan keragaman karakteristik siswa. Keuntungan yang 

diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer, yaitu sebagai berikut:

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah.

b. Menyediakan tampilan yang menarik dengan animasi.

c. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam.

d. Mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar.

e. Mampu mengaktifkan motivasi siswa dalam belajar.

                                                          
24 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran ( Jakarta: Prenada Media Group, 2012),h.197
25 Ibid, h.200 
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f. Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi 

disajikan.

g. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang 

disajikan mudah dipahami oleh siswa.

h. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa 

meningkat.

i. Memberi umpan balik secara langsung.

j. Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran.

k. Siswa dapat melakukan evaluasi diri.26

b) Mobile Phone 

Pembelajaran  berbasis  TI  juga  dapat  dilakukan  dengan  

menggunakan  media  telepon seluler,  hal  ini  dapat  dilakukan  karena  

kemajuan  teknologi  telepon  seluler  yang  pesat. Seseorang  bisa  

mengakses  materi  pembelajaran,  mengikuti  pembelajaran  melalui  

telpon seluler. 27 Diperlukan inovasi baru dalam memanfaatkan media 

smartphone kearah yang lebih bermanfaat, salah satunya adalah 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Salah satu inovasi dalam 

pembajaran sains adalah dengan mengembangkan media pembelajaran 

Smartphone. Smartphone mampu menjadikan salah satu media 

                                                          
   26 Ibid,h.204

27 Ali Muhson. “Pengembangan Media Pembelajaran  Berbasis Teknologi Informasi”. Jurnal 
Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2  (Tahun 2010), h.7
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pembelajaran yang menarik, karena siswa dapat mempelajari materi sains 

dengan cara yang berbeda, yaitu memanfaatkan HP sebagai sumber 

belajar. Selain membuat pembelajaran lebih menarik, siswa dapat 

mempelajari materi tanpa terbatas waktu, artinya siswa dapat belajar di 

luar jam pembelajaran, sehingga akan memberikan dampak positif bagi 

siswa dalam penggunaan HP/Smartphone sebagai sarana belajar.28

g.  Education Game

     Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses belajar mengajar yang 

tidak membosankan akan tercipta, jika kita memahami secara tepat tentang 

tingkat perkembangan anak. Dengan pemahaman tersebut kita diharapkan 

dapat menempatkan alat permainan secara tepat. Alat permainan yang 

sesuai dengan kebutuhan anak akan memacu perkembangan mereka. 

Selain itu, alat permainan juga berfungsi sebagai dorongan atau tantangan 

bagi anak.29 Penggunaan metode permainan dapat menciptakan suasana 

yang santai dan menyenangkan. Dalam suasana seperti itu peserta didik 

dapat belajar dengan lebih  baik dan sungguh-sungguh.

     Upaya inovatif yang ditempuh dalam membelajarkan anak adalah 

penggunaan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan namun 

                                                          
28 Siti Fatimah, Yusuf Mufti, “Pengembangan Media Pembelajaran Ipa-Fisika Smartphone 

Berbasis Android Sebagai Penguat Karakter Sains Siswa”, Jurnal Kaunia,Vol. X No. 1 (April 2014), 
h.60

29 Agung Triharso, Permainan Kreatif & Edukatif untuk Anak Usia Dini (Yogyakarta: Andi 
Offset,2013),h.19



52

tetap edukatif, yaitu media pembelajaran education game. Education game 

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Cara memanfaatkan media ini di kelas 

adalah peneliti melakukan tindakan dalam dua siklus. Tindakan pertama 

siswa menggunakan media education game tanpa lembar panduan materi.

     Menurut teori, education game adalah media pembelajaran yang 

membuat anak bermain sambil belajar, dimana anak tidak merasa 

terbebani dalam menguasai materi, karena mereka merasa sedang bermain-

main dengan game yang merupakan permainan yang mereka sukai sehari-

hari, sehingga materi dapat terserap dengan kemauan anak sendiri. Anak 

justru termotivasi untuk belajar agar dapat mengerjakan permainan/game 

dengan baik.30 Pembelajaran yang tidak membosankan akan tercipta abila 

mengunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

namun tetap edukatif, sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar.

     Beberapa ahli psikologi justru mengatakan bahwa permainan sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Apalagi bila 

permainan tersebut didesain dengan baik, yaitu dengan menggabungkan 

aspek-aspek rekreatif, kreatif, dan edukatif, bermain juga menjadi sarana 

                                                          
30 M. Rohwati, “Penggunaan Education Game Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar Biologi 

Konsep Klasifikasi Makhluk hidup”. Jurnal Pendidikan Ipa Indoneia. Vol. 1 No.1 ( 2012)
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belajar yang efektif.31 Bermain dapat menjadi sarana belajar yang efektif 

karena dengan bermain peserta didik akan termotivasi untuk belajar. 

     Pembelajaran dalam bentuk permainan adalah bentuk pembelajaran 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui prosedur dan 

langkah-langkah serta aturan permainan yang harus diikuti selama 

pembelajaran berlangsung. Program yang berisi permainan dapat memberi 

motivasi bagi siswa untuk mempelajari informasi yang ada di dalamnya. 

Hal ini sangat berkaitan erat dengan esensi bentuk permainan yang selalu 

menampilkan masalah menantang yang perlu dicari solusinya oleh 

pemakai.

     Dalam program permainan (game) biasanya berisi tentang:

a. Pendahuluan, memuat tentang identitas mata pelajaran, judul 

materi yang akan dibahas, petunjuk langkah pembelajaran dalam 

bentuk permainan.

b. Uraian materi yang dikemas dalam bentuk permainan seperti kuis, 

peragaan, dan bermain peran.

c. Fasilitas berupa ikon-ikon tertentu untuk melakukan proses 

pengulangan permainan.

d. Selesai melaksanakan pembelajaran melalui permainan di berikan 

reward rtertentu.

                                                          
31 Op.cit,h.3
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e. Evaluasi disajikan secara terpadu dalam bentuk permainan atau 

secara terpisah.32

B.   Kajian Materi Archaebacteria dan Eubacteria

a. Kajian kurikulum 2013 pada materi Archaebacteria dan Eubacteria

Kom petensi Inti 
(KI)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Indikator Materi pokok

Kompetensi Inti 3:
Memahami,
menerapkan, 
menganalisis
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah.

3.5Menganalisis
struktur dan cara 
hidup bakteri, 
serta perannya 
dalam berbagai 
aspek kehidupan 
masyarakat.

3.5. 1 Mengidentifikasi
struktur tubuh 
bakteri.

3.5.2 Menjelaskan 
struktur tubuh 
bakteri.

3.5.3 Menganalisis 
struktur tubuh 
bakteri gram 
positif dan gram 
negatif.

3.5.4  Menentukan
pengelompokan 
bakteri 
berdasarkan cara 
hidup

3.5.5  Menganalisis 
pengelompokan 
bakteri 
berdasarkan cara 
hidup

3.5.6  Menjelaskan 
peranan bakteri 
bagi kehidupan 
manusia

3.5.7 Menentukan 
peranan bakteri 
bagi kehidupan 
manusia.

3.5.8  Menganalisis
peranan bakteri 
bagi kehidupan 
manusia.

 Archaebacteria
 Eubacteria, 

karakteristik 
dan 
perkembangbi
akan

 Koloni bakteri
 Menanam 

bakteri/pour 
plate/streak 
plate

 Pengamatan sel
 Pengecatan 

gram
 Peranan bakteri 

dalam penyakit, 
industri, 
kedokteran

                                                          
32 Wina Sanjaya, Op.cit, h. 203
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Sumber : silabus &RPP SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung

b. Materi Archaebacteria dan Eubacteria

No Kajian Materi Penjelasan
1. Sejarah Asal Bakteri       Mengenai sejarah asal usul keberadaan bakteri 

diciptakan dan sebangsanya (hewan), dijelaskan melalui 
firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an surah An-
Nur ayat 45, yang berbunyi :

ۖ َفِمنُۡھم مَّن َیمِۡشي �مِّن مَّٓاء �َخَلَق ُكلَّ َدٓابَّة للَُّھٱَو
َوِمنُۡھم مَّن َیمِۡشي َعَلىٰ ِرجَۡلیِۡن َوِمنُۡھم  ۦَعَلىٰ َبطِۡنِھ

 للََّھٱَما َیَشٓاُءۚ ِإنَّ  للَُّھٱۚ َیخُۡلُق �مَّن َیمِۡشي َعَلىٰٓ َأرَۡبع
 ٤٥ �َقِدیر �َعَلىٰ ُكلِّ َشيۡء

Artinya :
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan 
dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang 
berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan 
dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) 
berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan 
apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Kompetensi Inti 
(KI)

Kompetensi Dasar 
(KD)

Indikator Materi pokok

Kompetensi Inti 4 :
Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkrit dan 
ranah abstrak  
terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya 
di sekolah secara 
mandiri, dan 
mampu 
menggunakan 
metode sesuai 
kaidah keilmuan.

4.5Menyajikan data 
tentang ciri-ciri 
dan peran 
bakteri dalam 
kehidupanberda
sarkan hasil 
studi literatur 
dalam bentuk 
laporan tertulis

4.5.1 Menyajikan ciri-
ciri bakteri.

4.5.2 Menyajikan data 
peranan bakteri 
dalam 
kehidupan 
berdasarkan 
literatur

No Kajian Materi Penjelasan
     Menurut M.Quraish Shihab dalam kitabnya yang 
berjudul tafsir al-misbah menjelaskan bahwa tafsir ayat di 
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atas yaitu; ayat di atas menegaskan bahwa : Dan,disamping 
bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-
Nya, Allah juga telah menciptaan semua jenis hewan dari 
air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan 
tumbuhan dari air tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-
hewan itu beraneka ragam jenis, potensi dan fungsinya, 
termasuk bakteri.
Aristoteles (300 sebelum Isa Almasih) berpendapat, bahwa 
makhluk-makhluk kecil  itu terjadinya begitu saja dari benda 
yang mati. Pendapat ini dianut oleh Nedham seorang 
pendeta bangsa Irlandia yang selama 1745-1750 
mengadakan eksperimen-eksperimen dengan berbagai 
rebusan padi-padian, daging dan lain sebagainya. Meskipun 
air rebusan tersebut di simpannya rapat-rapat dalam botol 
tertutup, namun timbullah mikroorganisme, dengan lain 
perkataan kehidupan baru dapat timbul dari barang mati. 
Pendapat ini terkenal sebagai teori abiogenesis (a=tidak, 
bios-hidup, genesis=kejadian) atau teori generatio 
spontanea ( makhluk-makhluk baru itu terjadi begitu saja).
        Spallanzani dalam tahun 1768 membantah pendapat 
Aristoteles dan Nedham dengan mengatakan bahwa 
perebusan dan kemudian penutupan botol-botol berisi air 
rebusan yang di lakukan oleh Nedham itu tidak sempurna. 
Spallanzani sendiri merebus sepotong daging sampai 
berjam-jam lamanya, kemudian air daging tersebut 
ditutupnya rapat-rapat di dalam botol. Maka dengan 
perbuatan yang demikian itu tidak diperoleh 
mikroorganisme baru. Hasil eksperimen Spallanzani ini 
belom meyakinkan benar, setengah orang pada waktu itu 
berpendapat , bahwa tutup botol yang rapat itu tidak 
memungkinkan masuknya udara (oksigen) yang sangat 
dibutuhkan bagi kehidupan mikroorganisme.       

  Schhultze di dalam tahun 1836 memperbaiki eksperimen 
Spallanzani dengan mengalirkan udara lewat suatu asam 
atau basa yang keras ke dalam botol berisi kaldu yang telah 
di rebus baik-baik terlebih dulu. Schwann tidak dapat 
menemukan mikroorganisme kaldu didalamnya. Namun 
orang masih menaruh keberatan terhadap eksperimen kedua 
sarjana tersebut, bahwa udara yang lewat asam atau basa 
ataupun lewat pipa panas itu telah mengalami perubahan 
demikian rupa, sehingga tidak memungkinkan timbulnya 
kehidupan makhluk-makhluk baru
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No Kajian Materi Penjelasan

H. Schroeder dan Th. Von Dusch menemukan suatu akal 
untuk menyaring udara yang menuju ke dalam botol berisi 
kaldu, udara itu dilewatkan suatu pipa berisi kapas yang 
steril. Dengan cara demikian maka tumbanglah teori 
abiogenesis. Lebih meyakinkan lagi ialah percobaan Louis 
Pasteur di dalam tahun 1865, di mana ia menggunakan 
suatu botol berisi kaldu dengan di tutup pipa yang 
melengkung seperti leher angsa. Dengan akal yang 
isitimewa ini Pasteur dapat meyakinkan kepada khalayak, 
bahwa tidak ada kehidupan baru yang dapat timbul dari 
barang yang mati.
Pernyataan Pasteur tersebut di atas belum memberi jawab 
atas pertanyaan “dari mana asal bakteri”. Sesungguhnya, 
bahwa pernyataan ini identik dengan pertanyaan “dari mana 
asal kehidupan”. Jawaban atas ini bergantung kepada 
pandangan hidup seseorang, dan dengan demikian terletak 
diluar bidang ilmu pengetahuan atau science.
      Dalam abad-20 ini Oparin, Urey, Stanley Miller 
berpendapat, bahwa kehidupan dapat terjadi dengan 
sendirinya menurut hukum-hukum alam belaka.33

2. Klasifikasi bakteri Banyak bakteri yang di bawah mikroskop menunjukan 
bentuk morfologi yang sama, akan tetapi sifat-sifat fisiologi 
mereka dapat berlainan sama sekali. Ada beberapa golongan 
bakteri yang sama bentuknya, akan tetapi golongan yang 
satu dapat mencernakan suatu asam amino tertentu, sedang 
lain-lain tidak.  Ada pula suatu golongan yang dapat 
menyebabkan suatu penyakit, sedangkan golongan yang 
lain tidak.34

     Berdasarkan bentuknya yang tetap, dindingnya yang 
kuat, dan adanya kemampuan untuk hidup autotrof, maka
kita mufakat memasukkan bakteri di dalam golongan 
tumbuhan. Selanjutnya kongres-kongres internasional 
antara ilmuan mikrobiologi membuat ketentuan bersama 
mengenai taksonomi bakteri dan metode penamaan 
(nomenklatur), untuk memberi nama suatu kelompok 
organisme tertentu. Penamaan bertujuan untuk :

                                                          
33 D. Dwidjoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi ( Jakarta : Djambatan,2005),h.1-3
34 Koes Irianto, Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme (Bandung:Yrama Widya, 

2010),h.158

N
o

Kajian Materi Penjelasan
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No Kajian Materi Penjelasan
Bakteri berbentuk 
bulat

Adapun bentuk bakteri akan dijelaskan sebagai berikut.
      Bakteri berbentuk bulat atau bola dinamakan kokus 

                                                          
35 Ibid,h.159
36 Neil A. Campbell, Biologi Edisi Ke delapan Jilid 2 (Jakarta : Erlangga,2012),h.119
37 Harun yahya, Keajaiban Al Qur’an (Bandung: Arkan Publishing,2008),h.169

1. Membedakan antara satu kelompok dengan kelompok 
yang lain.

2. Menyusun hubungan kekerabatan antarkelompok.
3. Memudahkan dalam mengenal ciri-ciri kelompok.
4. Menunjukan tingkatan takson dalam taksonomi.35

     Dengan menggunakan tekhnik yang disebut pewarnaan 
Gram (Gram stain), dikembangkan oleh dokter asal 
Denmark abad ke-19, Hans Cristian Gram, para saintis 
dapat mengklasifikasikan banyak spesies bakteri menjadi 
dua kelompok berdasarkan perbedaan komposisi dinding 
selnya. Bakteri gram-positif memiliki dinding yang lebih 
sederhana dengan jumlah peptidoglikan yang relatif 
banyak. Bakteri gram-negatif  memiliki peptidoglikan yang 
lebih sedikit dan lebih kompleks secara struktural, dengan 
membran luar yang mengandung lipopolisakarida 
(karbohidrat yang berikatan dengan lipid).36

3. Bentuk bakteri Mengenai bentuk-bentuk bakteri dijelaskan dalam firman 
allah dalam Al-qur’an Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi:

 لَۡأرُۡضٱُكلََّھا ِممَّا ُتنِۢبُت  لَۡأزَۡوَٰجٱَخَلَق  لَِّذيٱ ُسبَۡحَٰن
 ٣٦َوِمنۡ َأنُفِسِھمۡ َوِممَّا َلا َیعَۡلُموَن 

Artinya :
“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 
bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 
mereka ketahui”
   
  Berdasarkan Q.S Yasin ayat 36 menunjukan bahwa 
keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang tidak diketahui 
manusia pada saat Al Qur’an diturunkan. Baru setelah 
mikroskop ditemukan, makhluk hidup yang terlalu kecil 
untuk dilihat mata telanjang bisa diketahui manusia. Untuk 
itu manusia harus memperhatikan bentuk-bentuk 
kehidupan, salah satunya bakteri.37
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(coccus); dapat dibedakan atas:
Monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya    
Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit kencing nanah.
Diplokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang 
bergandengan dua dua, misalnya Diplococcus pneumoniae,
penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru.
Sarkina, yaitu baktei berbentuk bola yang berkelompok 
empat-empat sehingga bentuknya mirip kubus.
Streptokokus, yaitu bakteri bentuk bola yang berkelompok 
memanjang membentuk rantai.
Stafilokokus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni 
membentuk sekelompok sel tidak teratur, sehingga 
bentuknya mirip dompolan buah anggur. Bentuk-bentuk 
bakteri bulat dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Bentuk-bentuk bakteri bulat (kokus)

(Sumber : http//biologigonz.blogspot.com/2011/12/ tugas-
makalah-bakteri.html)

No Kajian Materi Penjelasan
Bakteri berbentu 
batang

     Bakteri berbentu batang dinamakan basilus (bacillus yang 
berarti batang). Bentuk basilus dapat pula dibedakan atas :
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 Basil tunggal, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu 
batang tunggal misalnya Salmonella typhi, penyebab 
penyakit tifus.

Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang 
bergandengan dua-dua.

 Streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang 
bergandengan memmanjang membentuk rantai misalnya 
Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. 38

                 Gambar 2.2
Bentuk-bentuk bakteri batang (basilus)

(Sumber : http//biologigonz.blogspot.com/2011/12/ tugas-
makalah-bakteri.html)

Bakteri berbentuk 
melilit 

     Bakteri berbentuk melilit, yang dinamakan spirilum atau 
spiral. Ada tiga macam bentuk spiral, yaitu sebagai berikut :
 Spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya spiral, 

misalnya Spirillum. Sel tubuhnya umumnya kaku.
 Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk 

spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae penyebab 
penyakit kolera.

 Spirochaeta (baca:spiroseta), yaitu golongan bakteri 

No Kajian Materi Penjelasan
berbentuk spilar yang bersifat lentur. Pada saat bergerak, 
tubuhnya dapat memanjang mengerut. 39 bentuk-bentuk 
bakteri spiral dapat di lihat pada gambar 2.3.

                                                          
38 Koes Irianto,Op.cit,h.56
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Gambar 2.3
Bentuk-bentuk bakteri melilit (spiral)

(Sumber : http//biologigonz.blogspot.com/2011/12/ tugas-
makalah-bakteri.html)

4. Reproduksi dan 
Adaptasi

     Pada kenyataannya, reproduksi prokariotik bersifat 
terbatas. Sel-sel itu pada akhirnya menghabiskan 
persediaan nutriennya, meracuni dirinya sendiri dengan zat 
buanganmetabolik, menghadapi kompetisi dengan 
mikroorganisme lain, atau di mangsa oleh organisme lain. 
Dengan denikian E.coli, yang dapat membelah setiap 20 
menit pada kondisi yang ideal, akan membelah sekali setiap 
12 sampai 24 jam sekali dalam usus manusia. Namun baik 
pembelahan sel terjadi setiap 20 menit sekali atau beberapa 
hari sekali, reproduksi pada prokariota menunjukan tiga ciri 
kunci biologinya: Mereka berukuran kecil, bereproduksi 
melalui pembelahan biner, dan memiliki masa generasi 
yang singkat. Akibatnya, populasi prokariotik dapat terdiri 
dari triliunan individu jauh lebih banyak daripada eukariota 
multiseluler, misalnya tumbuhan dan hewan.40

No Kajian Materi Penjelasan
5. Pembiakan dan 

Pertumbuhan Bakteri
Pembelahan diri dapat dibagi 3 fase, yaitu : 
a. Fase pertama, dimana sitoplasma terbelah oleh sekat 

                                                                                                                                                                    
39 Ibid,h.58
40 Neil A. Campbell, Op.cit,h.121
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yang tumbuh tegak lurus pada arah memanjang.
b. Sekat tersebut diikuti oleh suatu dinding melintang. 

Dinding melintang ini tidak selalu merupakan penyekat 
yang sempurna; di tengah-tengah sering ketinggalan 
suatu lubang kecil, dimana protoplasma kedua sel baru 
masih tetap berhubung-hubungan. Hubungan 
protoplasma itu di sebut plasmodesmida.

c. Fase terakhir ialah terpisahnya kedua sel. Ada bakteri 
yang segera berpisah, yaitu yang satu terlepas sama 
sekali daripada yang lain, setelah dinding melintang 
menyekat secara sempurna. Bakteri yang semacam ini 
merupakan koloni yang merata, jika dipiara pada 
medium padat.41

6. Peranan Bakteri      Para ilmuan berjuang untuk mengembangkan cara–cara 
untuk menghasilkan protein dari sumber-sumber baru, 
termasuk mikroorganisme.42

    Beberapa alasan mengapa mikroorganisme itu penting 
dalam bahan makanan ialah :

1. Adanya mikroorganisme, terutama jumlah dan 
macamnya, dapat menentukan taraf mutu bahan 
makanan.

2. Mereka dapat mengakibatkan kerusakan pangan.
3. Beberapa diantaranya di gunakan untuk membuat 

produk-produk pangan khusus.
4. Mikroorganisme di gunakan sebagi makanan atau 

makanan tambahan bagi manusia dan hewan.
5. Beberapa penyakit dapat berasal dari makanan.43

No Kajian Materi Penjelasan
7. Bakteri Patogenik 

     Semua bakteri patogenik yang telah kita 
ketahui merupakan bakteri, dan mereka pantas 
mendapatkan reputasi buruk. Bakteri 

                                                          
41 D. Dwidjoseputro,Op.cit,h.57
42 Michael j. pelczar dan E.C.S Chan, Dasar-Dasar Mikrobiologi (Jakarta : Universitas 

Indonesia,1988),h.902
43 Ibid,h.893
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menyebabkan sekitar separuh dari semua 
penyakit manusia. Sekitar 2 juta orang dalam 
setahun meninggal dunia akibat penyakit paru-
paru tuberkulosis, disebabkan oleh 
Mycobacterium tuberculosis. Adapun sekitar 2 
juta orang yang lain meninggal setiap tahun 
akibat penyakit-penyakit diare yang disebabkan 
oleh berbagai macam bakteri.
     Beberapa penyakit akibat bakteri ditularkan 
oleh spesies lain, misalnya pinjal atau caplak. Di 
Amerika Serikat, penyakit yang di tularkan 
melalui hama yang penyebarannya paling luas 
adalah penyakit Lyme, yang menginfeksi 15.000 
sampai 20.000 orang setiap tahun. Prokariota 
patogenik  biasanya menyebabkan penyakit
dengan cara memproduksi racun-racun, yang 
diklasifikasikan sebagai eksotoksin maupun 
endotoksin.44

     Materi Archaebacteria dan Eubacteria adalah materi yang menjelaskan

tentang makhluk kecil (mikroorganisme) yang hanya terlihat apabila 

menggunakan mikroskop. Oleh sebab itu materi ini dianggap sulit dan 

membosankan. Namun, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari manusia 

selalu berhubungan dengan mikroba. Agar tujuan pembelajaran tercapai dan 

proses belajar-mengajar yang tidak membosankan tercipta maka diperlukam 

media pembelajaran yang menarik yaitu media kontekstual puzzle digital dengan 

media tersebut pembelajaran akan terasa menyenangkan sehingga peserta didik 

tertarik dan dapat menumbuhkan minat serta motivasi untuk belajar. 

                                                          
44 Neil A. Campbell, Op.cit,h.134
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C.   Kajian Penelitian Relevan 

     Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh penelitian Diyah Ayu Warapsari dan 

Saptorini  di peroleh informasi bahwa hasil penelitian pengembangan media 

contextual puzzle berbasis proyek pada tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar setelah

menggunakan media contextual puzzle.  Sehingga media ini efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran. 45 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agus 

Sembodo, Vincent Suhartono, M. Arief Soeleman yang berjudul menunjukan 

bahwa tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis puzzle 

yang dikembangkan sangat baik.46

Hasil penelitian Alfiatun Nuriah yang berjudul “Efektivitas Kombinasi 

Kooperatif Time Token dengan Picture Puzzle pada materi Sistem Peredaran 

Darah di SMPN 2 Gabus Kabupaten Pati” diketahui rekapitulasi aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran menggunakan kombinasi kooperatif time token

dengan picture puzzle terlihat bahwa kemauan siswa menerima pembelajaran 

cukup tinggi dengan persentase rata- rata 83%. Selain itu minat siswa terhadap

pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe time token yang

                                                          
45 Diyah Ayu Warapsari dan Saptorini, “Pengembangan Contextual Puzzle dalam Pembelajaran 

Ipa Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya bagi Makhluk hidup”. Jurnal Pendidikan
(On-line). Tersedia di: http//jounal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej (09 Desember 2016)

46 Agus Sembodo, “Media Pembelajaran Berbasis Puzzle Untuk Meningkatkan Pemahaman 
Materi Pewarisan Sifat Pada Siswa Smp Kelas 9” Jurnal Teknologi (On-line). Tersedia di: 
http//journal.technologi.pps.dinus.ac.id. (08 Desember 2016) 
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dikombinasikan permainan picture puzzle juga terlihat baik, keaktifan siswa 

terlihat cukup baik, terbukti lebih dari 50% siswa bertanya, berpendapat, 

menjawab dan bekerja sama dengan kelompoknya47 Hasil penelitian Sri Rahayu 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media puzzle gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik Pada kelas eksperimen. Akan tetapi, pada kelas 

kontrol tidak mengalami peningkatan hasil belajar.  48 Puzzle adalah satu media 

pembelajaran berbentuk permainan yang termasuk kedalam education game hal 

tersebut sudah diteliti oleh M. Rohwati bahwa penggunaan education game

untuk meningkatkan hasil belajar ipa biologi konsep klasifikasi makhluk hidup

di dapatkan informasi bahwa Education game adalah permainan yang bersifat 

mendidik. Permainan edukatif adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan 

dan dapat dijadikan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. 49

     Media pembelejaran yang akan dikembangkan oleh penulis yaitu media yang 

dapat digunakan di Personal Computer (PC), sehingga penelitian terdahulu yang 

menjadi referensi yaitu hasil penelitian Sugianto diperoleh informasi bahwa 

banyaknya siswa kelas eksperimen yang mencapai ketuntasan belajar minimal 

77 adalah 75,76%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu memahami materi 

                                                          
47 Alfiatun Nuriah, “Efektivitas Kombinasi Pembelajaran Kooperatif Time Token dengan Picture 

Puzzle pada Materi Sistem Peredaran Darah di SMPN 2 Gabus Kabupaten Pati “(Skripsi, Universitas 
Negeri Semarang,2013)h.33

48 Sri Rahayu,”Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Gambar terhadap Minat dan Hasil Belajar 
IPA Biologi SMP” (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016),h.7

49 M. Rohwati,2012, “Penggunaan Education Game Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar Biologi 
Konsep Klasifikasi Makhluk hidup”. Jurnal Pendidikan Ipa Indoneia.(On-line). Tersedia:
http://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej (08 Desember 2016)
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sistem reproduksi manusia dengan menggunakan media pembelajaran biologi

berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui model joyful learning. 50

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sukinah diperoleh informasi bahwa

pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

berbantuan komputer  pada kategori baik. Hasil tes belajar peserta didik setelah

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbantuan komputer 

mendapatkan nilai rata-rata 77,2. 

     Berdasarkan hasil penjelasan penelitian relevan tersebut, dapat peneliti

simpulkan bahwa media puzzle layak dijadikan media pembelajaran karna dapat 

mempengaruhi kemampuan kognitif dan juga psikomotorik. Media 

pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu contextual puzzle 

digital. Adapun  kelebihannya yaitu yaitu guru bisa mengontrol urutan  materi 

pembelajaran, dengan demikian guru dapat mengetahui sejauh mana peserta 

didik menguasai bahan pelajaran yang disamapaikan, mudah dibawa dan praktis 

dan dapat diterapkan di wilayah manapun kita mengajar, mudah disajikan dalam 

pembelajaran, melatih konsentrasi peserta didik, solidaritas, mengasah otak, 

melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran, 

pengetahuan dan kerja sama antar peserta didik, peserta didik ikut terlibat saat 

penyajian atau proses pembelajarannya sehingga proses pembelajaran lebih 

                                                          
50 Sugianto,“Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Teknologi Dan Informasi 

Melalui Model Joyful Learning”. Jurnal Pendidikan Biologi (On-line). Tersedia di: 
http//www.google.co.id/url-journal.ikip-wilarodra ac.id.index.php (11 maret 2017)
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interaktif. Puzzle yang ada saat ini masih bersifat konvensional sehingga tidak 

praktis, kemudian gambar yang terdapat di puzzle masih berupa animasi kartun. 

Sedangkan gambar yang terdapat dalam puzzle digital berupa gambar tentang 

bakteri yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga puzzle ini akan 

lebih bermakna.

D. Kerangka Berpikir

     Kerangka berpikir dalam penelitian dan pengambangan ini berawal dari 

pembelajaran biologi. Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan 

Biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Di samping

itu kemungkinan untuk mengembangkan teknologi relevan dari konsep konsep 

biologi yang dipelajari sangat dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran.

     Fakta yang terjadi di lapangan yaitu guru dijadikan pusat pembelajaran, 

Sarana dan prasarana serta teknologi blom digunakan secara maksimal.

Kurangnya guru dalam mendesain media pembelajaran, media yang digunakan 

guru kurang memiliki tampilan yang menarik, selain itu, di kalangan peserta 

didik berkembang persepsi yang menganggap Biologi sebagai pelajaran yang

sulit dan terdapat banyak hafalan. 

     Pembelajaran yang ideal sesuai Kurikulum 2013 yaitu dengan 

memberdayakan guru yang profesional. Penggunaan media pembelajaran 

yang disesuaikan dengan materi, dan pembelajaran yang menyenangkan. 
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Oleh karena itu, dalam pembelajaran dibutuhkan media pembelajaran. Media 

pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran contextual puzzle digital. 

Media contextual puzzlee digital yaitu media permainan menggabungkan 

potongan gambar yang dilengkapi pertanyaan yang dioperasionalkan melalui 

Personal Computer (PC). Media ini diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar 

dimana siswa memusatkan perhatiannya secara penuh dalam pembelajaran 

sehingga pembelajaran menjadi efektif. Hasil dari pembelajaran yang 

menyenangkan tersebut yaitu dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

peserta didik untuk belajar serta pembelajaran akan lebih berkesan dan 

bermakna.

Pembelajaran Biologi

Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 
mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pendidikan Biologi 
menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Di samping 
itu kemungkinan untuk mengembangkan teknologi relevan dari konsep 
konsep biologi yang dipelajari sangat dianjurkan dalam kegiatan 
pembelajaran.
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Masalah dan fakta yang terjadi 

     Adapun hasil dari pembelajaran 
menyenangkan yaitu:

1. Menumbuhkan minat dan 
motivasi peserta didik untuk 
belajar.

2. Pembelajaran akan lebih 
berkesan dan bermakna.

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir 

Solusi  yang ditawarkan

Kegunaan Media Pembelajaran

Media Contextual Puzzlee Digital

  Pembelajaran menyenangkan
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  dan 

pengembangan (Research  and  Development).  Metode  penelitian  dan 

pengembangan atau dalam bahasa Ingrrisnya Research  and  Development  

adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.1 Langkah-langkah dari proses 

ini biasanya disebut dengan Research and Development atau R&D. Borg and 

Gall mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

Educational Research and development (R & D) is a process used to develop 
and validate educational products. The steps of this process are usually 
referred to as the R & D cycle, which consists of studying research findings 
pertinent to the product to be developed, developing the products based on 
these findings, field testing it in the setting where it will be used eventually, 
and revising it to correct the deficiencies found in the filed-testing stage. In 
more rigorous programs of R&D, this cycle is repeated until the field-test 
data indicate that the product meets its behaviorally defined objectives.2

Penelitian dan pengembangan siklus Research & Development, yang terdiri 

dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan, pengujian produk 

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2014),h.407
2Borg and Gall, Educational Research, An Introduction. (New York and London:Longman Inc, 

1983), h. 772
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data indicate that the product meets its behaviorally defined objectives.2

Penelitian dan pengembangan siklus Research & Development, yang 

terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang 

akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan, pengujian 

produk 

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2014),h.407
2Borg and Gall, Educational Research, An Introduction. (New York and London:Longman Inc,

1983), h. 772
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dimana produk tersebut akan digunakan akhirnya, tujuan merevisinya yaitu 

untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengujian. Pada 

tahapan selanjutnya pada penelitian Research & Development, siklus ini diulang 

sampai hasil uji coba menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan 

atau layak digunakan.3

Pada penelitian ini, langkah pengembangan media contextual puzzle 

digital ini akan disederhanakan dan dibatasi hanya dengan dihasilkannya produk 

setelah dilakukan uji coba secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan produk berupa media contextual puzzle digital pada materi 

archaebacteria dan eubacteria yang digunakan sebagai media pembelajaran 

yang menyenangkan.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sebagai 

salah satu sampel untuk analisis kebutuhan produk. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan  September 2017. Uji coba produk dilaksanakan di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di kelas X IPA

5 dan X IPA 6.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan yang 

dikembangkan oleh Borg & Gall. Menurut Borg dan Gall yang menyatakan 

                                                          
3Ibid, h.772
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Planning

bahwa pendekatan Research and Development (R&D) dalam pendidikan 

meliputi sepuluh langkah dan pengembangan ini adalah media pembelajaran 

contextual puzzle digital pada mata pelajaran Biologi materi Archaebacteria dan 

Eubacteria. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut seperti ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.14

Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research And Development
(R&D) Menurut Borg Dan Gall

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan 

oleh Borg & Gall, peneliti melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi 

tujuh tahapan. Tahapan penelitian ini jika disandingkan dengan tahapan 

berdasarkan buku karangan Sugiyono, penelitian ini sampai pada tahap ketujuh 

dari sepuluh tahapan dalam penelitian Research & Development yaitu sampai 

                                                          
4 Ibid,h.772
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pada tahapan revisi produk setelah dilakukannya uji coba secara lebih luas. Hal 

tersebut dikarenakan peneliti hanya ingin mengetahui kelayakan dari produk 

yang dikembangkan dan pada tahap ke tujuh sudah dapat melihat kelayakan 

produk yang dikembangkan, selain itu juga dikarenakan keterbatasan dana. 

Adapun ketujuh tahapan tersebut adalah: research and information collecting

(studi pendahuluan), planning (perencanaan penelitian), develop preliminary 

form of product (pengembangan desain), preliminary field testing (uji coba 

lapangan pendahuluan atau terbatas), main product revision (revisi hasil uji 

lapangan terbatas), main field testing (uji coba produk secara lebih luas), dan 

operational product revision (revisi hasil uji coba lapangan lebih luas).

      Adapun tahap penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut:

1. Research and Information Collecting (Studi Pendahuluan)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan dan studi 

pustaka. Studi lapangan atau observasi dilakukan dengan mengadakan pra 

penelitian secara langsung di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada 

tanggal 28 Februari 2017 dengan peserta didik dan juga guru biologi kelas X 

IPA. Hasil dari pra penelitian di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

ditemukan beberapa permasalahan dalam kegitan belajar mengajar mata 

pelajaran biologi materi archaebacteria dan eubacteria yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang pengembangan media 
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contextual puzzle digital pada materi archaebacteria dan eubacteria. Studi 

pustaka dilakukan untuk melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam menyusun indikator-

indikator. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

literatur mengenai pengembangan media contextual puzzle digital materi 

archaebacteria dan eubacteria. Pengumpulan data referensi atau studi 

literatur mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian dan 

pengembangan media contextual puzzle digital didapatkan dari berbagai 

sumber buku, jurnal, artikel atau media internet. 

2. Planning (Perencanaan Penelitian)

Perencanan penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat terlaksana 

dengan terencana dan sistematis. Pada tahapan perencanaan penelitian 

dilakukan dengan mulai mengumpulkan seluruh data dan perlengkapan yang 

dibutuhkan pada proses penelitian dan pengembangan produk. Perencanaan 

penelitian dan pengembangan produk meliputi merumuskan tujuan penelitian

serta merumuskan tahapan penelitian, memperkirakan dana, tenaga dan 

waktu, dan hal lain yang berkaitan dalam penelitian.

3. Develop Preliminary Form Of Product (Pengembangan Desain)

Aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran 

contextual puzzle digital adalah sebuah software yang bernama Macromedia

Flash 8 yang digunakan untuk mengembangkan produk berupa aplikasi yang 
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dapat digunakan di Personal Computer (PC) maupun di Smartphone.

Langkah pertama dalam pembuatan media contextual puzzle digital yaitu 

membuat konsep berisi petunjuk penggunaan, materi, gambar, soal evaluasi, 

dan lisensi penulis yang dibuat menggunakan Microsoft Word, kemudian 

konsep tersebut dipindahkan ke aplikasi Macromedia Flash 8. Gambar yang 

terdapat di dalam materi terlebih dahulu dipotong-potong menggunakan 

photoshop, tahap selanjutnya gambar yang telah dipotong-potong dibuat 

puzzle oleh aplikasi Macromedia Flash . Desain aplikasi dibuat semenarik 

mungkin dimana selain ada potongan-potongan gambar puzzle juga 

dilengkapi dengan iringan musik, agar terciptanya susana belajar yang 

menyenangkan. Selain terdapat gambar mengenai bakteri juga disajikan 

evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan. Permainan ini dapat mengasah otak,

melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran dan 

pengetahuan. Sehingga media contextual puzzle digital dapat membentuk 

suasana pembelajaran yang menyenangkan agar dapat memotivasi siswa 

untuk belajar. 

Perbedaan media contextual puzzle digital dengan puzzle konvesional

yang ada yang pertama yaitu potongan-potongan gambar dilengkapi dengan 

pertanyaan sehingga siswa dapat mengingat kembali materi yang telah 

disampaikan atau dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain puzzle, soal evaluasipun berbasis contextual artinya 
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terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Guru bisa mengontrol urutan  

materi pembelajaran, dengan  demikian guru dapat mengetahui sejauh mana 

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Puzzle yang 

dikembangkan dalam bentuk digital sehingga tidak mudah rusak. Kemudian 

puzzle yang terdapat dalam media pembelajaran berbasis contextual dimana 

gambar yang digunakan berdasarkan hasil penelitian melalui mikroskop 

elekton. Peserta didik secara langsung terlibat saat penyajian atau proses 

pembelajarannya. Bersifat portabel, yaitu dapat dipelajari dimanapun siswa 

berada karena disimpan dalam bentuk Software. Media pembelajaran 

contextual puzzle digital mudah dibawa dan praktis, serta menarik, dilengkapi 

gambar dan warna serta musik yang dapat dipelajari kapan dan dimana saja. 

Setelah produk selesai didesain maka tahapan selanjutnya adala proses 

validasi desain produk. Validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai 

kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Validator yang akan 

memvalidasi produk dalam penelitian ini adalah dua orang ahli media, dua 

orang ahli bahasa, dua orang ahli materi dan dua guru biologi SMA.

4. Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau 
Terbatas)

Uji coba terbatas dilakukan setelah produk divalidasi dan direvisi. Uji 

coba dilakukan kepada sekelompok kecil siswa yang berjumlah 15 orang. 

Siswa diminta untuk menilai dan memberikan saran mengenai media secara 
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keseluruhan. Hasil uji coba ini dijadikan bahan revisi media pembelajaran 

contextual puzzle digital.

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

Revisi uji coba terbatas dilakukan berdasarkan kritik serta masukan dari 

peserta didik. Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki dan sebisa 

mungkin mengurangi kelemahan yang terdapat pada media pembelajaran 

contextual puzzle digital agar dapat diujikan pada kelompok luas.

6. Main Field Testing (Uji Coba Produk Secara Lebih Luas)

Uji coba kelompok luas dilakukan pada  kelas X IPA 5 dan X IPA 6 di

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan

hampir semua peserta didik memiliki smartphone dan laptop kemudian 

permainan puzzle ini dimainkan secara individu. Sehingga peserta didik yang 

tidak mempunyai laptop dapat menggunakan smartphone.

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

Revisi produk hasil uji coba lapangan lebih luas digunakan untuk 

memperbaiki kelemahan dari media pembelajaran contextual puzzle digital

yang diperoleh setelah melakukan uji coba lapangan lebih luas. Setelah tahap 

revisi produk selesai, maka media pembelajaran contextual puzzle digital

dinyatakan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang dikembangakan oleh 

peneliti, maka secara ringkas alur pengembangan dapat dilihat pada bagan 

berikut ini.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, 

karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data yang valid sesuai dengan 

objek yang akan diteliti.5 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa angket berstruktur atau angket tertutup sehingga 

hasilnya mudah diolah dan dianalisis. Angket yang digunakan bertujuan untuk 

                                                          
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.197

Uji coba produk 
terbatas

Revisi awal produk

Studi pendahuluan Perencanaan 
Penelitian

Pengembangan desain media 
Pembelajaran contextual  puzzle
digital

Perbaikan desain
Validasi desain oleh 
ahli

Uji coba produk 
lebih luas 

Revisi hasil uji 
secara lebih luas

Produk akhir Media Pembelajaran contextual  puzzle
digital 

Gambar 3.2
Tahap Pengembangan Media pembelajaran contextual  puzzle digital
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mengetahui kelayakan media contextual puzzle digital yang dikembangkan.

Dokumentasi akan dijadikan sebagai bukti penelitian dalam bentuk gambar.

E. Instrumen Penelitian

Pengambilan data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui 

pengembangan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa instrumen yang tepat,

penelitian tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. 6 Instrumen 

penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu dengan dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing penelitian. Hasil validasi tersebut adalah instrumen yang siap 

digunakan untuk pengumpulan data penelitian yang akan diserahkan kepada 

validator, guru dan peserta didik. Instrumen penelitian disusun berdasarkan 

pendapat Walker & Hess dalam Azhar Arsyad  mengenai kriteria penilaian 

media pembelajaran berdasarkan pada kualitas. 7 Jenis-jenis instrumen yang 

disesuaikan dengan data yang akan diperoleh berdasarkan kebutuhan penelitian. 

Adapun kriteria yang dimaksud dicantumkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

                                                          
6Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis,Metode dan Prosedur (Jakarta: Prenadamedia

Group,2013),h.129
7 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta:Raja Grafindo Persada), h.175
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Tabel 3.1
Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Pada Kualitas Menurut 

Walker & Hess

No. Aspek Indikator
1. Kualitas isi dan 

tujuan
a. Ketepatan
b. Kepentingan
c. Kelengkapan
d. Keseimbangan
e. Minat/perhatian
f. Keadilan
g. Kesesuaian dengan situasi siswa

2. Kualitas 
intruksional

a. Memberikan kesempatan belajar
b. Memberikan bantuan belajar
c. Kualitas motivasi
d. Fleksibilitas instruksional
e. Hubungan dengan program pembelajaran lain
f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya
g. Kualitas tes dan penilaiannya
h. Dapat memberi dampak bagi siswa
i. Dapat membawa dampak bagi guru dan 

pembelajarannya

3. Kualitas teknis a. Keterbacaan
b. Mudah digunakan
c. Kualitas tampilan/tayangan
d. Kualitas penanganan jawaban
e. Kualitas pengelolaan programnya
f. Kualitas pendokumentasiannya

Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

Berdasarkan kriteria yang diberikan Walker dan Hess tersebut maka 

peneliti membuat instrumen penelitian yang telah dimodifikasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian tidak digunakan secara keseluruhan. Adapun 

instrumen yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel tersebut 

mencantumkan jenis-jenis instrumen yang disesuaikan dengan data yang akan 

diperoleh berdasarkan kebutuhan penelitian.
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Tabel 3.2
Jenis-jenis Instrumen Penelitian

No Jenis instrumen Tujuan Sasaran Waktu

1. Angket
validasi ahli 
media

Untuk  memperoleh  data  
tentang  penilaian  
terhadap media 
pembelajaran contextual
puzzle digital. Hasil ini  
yang dijadikan dasar untuk 
mengetahui kelayakan 
media contextual puzzle
digital tersebut

Ahli media Selama 
penelitian

2. Angket
validasi ahli 
materi 

Untuk mengetahui  
kelayakan materi yang 
terdapat didalam media 
pembelajaran contextual 
puzzle digital.

Ahli materi Selama 
penelitian

3. Angket
validasi ahli 
bahasa dan 
pendidikan

Untuk mengetahui  
kelayakan bahasa yang 
digunakan  didalam media 
pembelajaran contextual 
puzzle digital.

Ahli bahasa dan 
pendidikan

Selama 
penelitian

4. Angket 
tanggapan guru 

dan peserta didik

Untuk mengetahui    
tanggapan    guru dan
Peserta didik mengenai 
media pembelajaran
contextual
puzzle digital yang di 
gunakan.

Guru dan
peserta didik

Selama 
penelitian.

5. Dokumentasi Akan dijadikan sebagai 
bukti penelitian dalam 
bentuk gambar.

Semua yang 
berhubungan 

pada penelitian

Selama 
penelitian.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai instrumen penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut:
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1. Angket (kuesioner)

Menurut Sugiyono, angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.8 Angket yang digunakan yaitu 

berupa angket kebutuhan siswa yang diberikan saat pra penelitian, angket 

validasi dan angket tanggapan guru dan peserta didik terkait media yang 

sudah di uji cobakan. Angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket 

berstruktur yaitu angket yang setiap pertanyaannya atau pernyataan angket 

sudah ditetapkan jawabannya, jadi responden tinggal membubuhkan tanda 

tertentu sesuai dengan petunjuk pengisian. 9

a. Angket validasi

Angket validasi ini terdiri dari angket validasi desain atau tampilan 

produk, angket validasi materi dan validasi bahasa. Angket validasi diisi 

oleh validator. Urutan penulisan instrumen validasi ialah judul, 

pernyataan dari peneliti, tujuan penilaian, identitas validator, petunjuk 

pengisian, kolom penilaian, saran, dan tanda tangan validator. Angket 

validasi bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian persentase 

dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala 

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

(Bandung:Alfabeta,2013),  h. 199.
9 Wina Sanjaya, Op.cit,h.257



83

Likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya.10

1.) Angket validasi ahli media

Validasi ahli media dilakukan oleh dua orang dosen 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Data yang diperoleh 

dianalisis dan digunakan untuk merevisi produk pengembangan 

media pembelajaran contextual puzzle digital. Kisi-kisi instrumen 

angket untuk ahli media yang berisi rincian aspek kualitas, aspek 

efektifitas, aspek grafika dan aspek penyajian dapat dibaca pada 

Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media

No 
Aspek Indikator

Nomor
instrumen 

Jumlah 
butir

1. Aspek Kualitas Kualitas media sudah memenuhi 
kriteria media pembelajaran

1 1

Penggunaan media yang 
dikembangkan memenuhi fungsi 
praktis 

2 1

Desain media baik (kejelasan huruf, 
gambar dan background)

3 1

2. Aspek
Efektifitas 

Kesesuaian media dengan kebutuhan 
pembelajaran

4 1

Tingkat interaktivitas siswa dengan 
media.

5 1

                                                          
10 Saifudin Azwar,Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi ke-2 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2015), h.139
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No 
Aspek Indikator

Nomor 
instrumen 

Jumlah 
butir

Media dapat digunakan diberbagai 
tempat, waktu, dan keadaan 

6 1

Media yang digunakan bersifat 
menyenangkan dan efektif

7 1

3. Aspek Grafika Ketepatan ukuran gambar. 8 1

Ketepatan bentuk gambar 9 1

Keseimbangan proporsi gambar 10 1

4. Aspek Penyajian Kejelasan petunjuk penggunaan 12 1

Kemudahan memilih menu sajian 13 1

Kemudahan dalam penggunaan 
media

14 1

Tampilan umum media menarik 15 1

Jumlah 15

Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

2.) Angket Validasi Ahli Materi

Angket validasi ahli materi digunakan untuk memperoleh data 

berupa kelayakan produk yang ditinjau dari aspek kebenaran konsep. 

Validasi ahli materi dilakukan oleh dua orang dosen Pendidikan 

Biologi di Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan untuk merevisi desain 

media pembelajaran contextual puzzle digital. Kisi-kisi instrumen 
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angket untuk ahli materi yang berisi rincian dari aspek isi dan 

pembelajaran dapat di baca pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4
Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi

No. Aspek Indikator Nomor 
Instrumen

Jumlah 
Butir

1. Aspek isi a. Kesesuaian isi aplikasi dengan
Kompetensi Inti, Kompetensi 
Dasar, Indikator dan Tujuan 
Pembelajaran 

b. Kebenaran konsep materi
c. Ketepatan cakupan materi
d. Penyampaian materi yang urut
e. Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi
f. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi
g. Kesesuaian tingkat kesulitan 

dengan perkembangan 
kognitif siswa SMA kelas X

1

2
3
4
5

6

7

4

1
1
1
1

1

1

Jumlah 10

Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

3.) Angket Validasi Ahli Bahasa dan Pendidikan

Angket validasi ahli bahasa dan pendidikan digunakan untuk 

memperoleh data mengenai kelayakan bahasa yang disajikan dalam 

media pembelajaran contextual puzzle digital. Validasi ahli bahasa

dan pendidikan dilakukan oleh 2 orang dosen ahli bahasa dan 

pendidikan. Data hasil validasi digunakan untuk memperbaiki media 

contextual puzzle digital agar layak digunakan sebagai media 
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pembelajaran. Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli bahasa dan 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Kisi-kisi Angket untuk Ahli Bahasa dan Pendidikan

No. Aspek Indikator Nomor 
Instrumen

Jumlah 
Butir

1. Aspek 
pembelajaran

a. Kesesuaian materi dengan 
Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar

b. Kesesuaian materi dengan 
indikator

c. Kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran

d. Kesesuaian media dengan 
materi

e. Kemudahan memahami 
pertanyaan

f. Dukungan media bagi 
kemandirian belajar siswa

g. Kemampuan media meciptakan 
pembelajaran menyenangkan

h. Kemampuan media untuk 
meningkatkan motivasi belajar 
siswa

i. Kemampuan media 
memperluas wawasan dan 
pengetahuan siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Aspek bahasa a. Penggunaan  bahasa sesuai 
dengan EYD

b. Kesesuaian bahasa dengan 
tingkat berfikir siswa

c. Kemudahan memahami 
bahasa

d. Ketepatan penggunaan istilah
e. Ketepatan penulisan tanda baca
f. Tidak terdapat penafsiran 

ganda

10

11

12

13
14

15

1

1

1

1
1

1

Jumlah 15
Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176
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4.) Angket tanggapan guru dan peserta didik

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai tanggapan guru terhadap produk media contextual puzzle 

digital yang dikembangkan. Angket tanggapan diisi oleh guru dan 

peserta didik. 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. Kisi-kisi instrumen angket untuk guru dan peserta didik

dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7

Tabel 3.6
Kisi-kisi Angket untuk Tanggapan Guru 

No. Aspek Indikator Nomor 
Instrumen

Jumlah 
Butir

1. Aspek 
Perumusan 
Tujuan 
Pembelajaran

a. Kejelasan Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar

b. Ketepatan penjabaran 
kompetensi dasar dalam 
indikator

c. Kesesuaian indikator dengan 
tujuan pembelajaran

d. Kesesuaian indikator dengan 
tingkat perkembangan siswa

1

2

3

4

1

1

1

1

2. Kesesuaian 
Materi dengan 
SK, KD, 
Indikator dan 
Tujuan     
Pembelajaran

a. Kesesuaian materi dengan    KI
b. Kesesuaian materi dengan   KD
c. Kesesuaian materi dengan 

Indikator
d. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran

5
6
7

8

1
1
1

1
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No. Aspek Indikator Nomor 
Instrumen

Jumlah 
Butir

3. Aspek 
kualitas

a. Kualitas media sudah memenuhi 
kriteria media pembelajaran

b. Penggunaan media yang 
dikembangkan memenuhi fungsi 
praktis

c. Desain media baik (kejelasan 
huruf, gambar dan background)

9

10

11

1

1

1
4. Aspek 

efektifitas 
a.Kesesuain media dengan 

kebutuhan pembelajaran
b.Tingkat interaktivitas siswa 

dengan media 
c.Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu, dan 
keadaan.

d.Media yng digunakan bersifat 
menyenangkan dan efektif

12

13

14

15

1

1

1

1

5. Aspek 
penyajian

a.Kesesuain dan ketepatan ilustrasi 
dengan materi

b.Kejelasan petunjuk penggunaan
c.Kemudahan memilih menu sajian
d.Kemudahan dalam penggunaan 

media
e.Tampilan umum media menarik

16

17
18

19

20

1

1
1

1

1
Jumlah 20

Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

Tabel 3.7
Kisi-kisi Angket untuk Peserta didik

No 
Indikator

Nomor  
instrumen 

Jumlah butir

1. Media yang dikembangkan mudah digunakan. 1 1
2. Media contextual puzzle digital dapat 

digunakan dimana saja.
2 1

3. Media contextual puzzle digital
mempermudah untuk menambah pengetahuan 
peserta didik tentang materi archaebacteria 
dan eubacteria.

3 1

4. Media contextual puzzle digital dapat 
membantu peserta didik untuk belajar secara 
aktif dan mandiri.

4 1
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No 
Indikator

Nomor  
instrumen 

Jumlah butir

5. Penggunaan media contextual puzzle digital  
mempermudah untuk memahami materi 
archaebacteria dan eubacteria.

5 1

6. Setelah adanya media contextual puzzle 
digital minat belajar menjadi lebih tinggi.

6 1

7. Dengan adanya bantuan media contextual 
puzzle digital pembelajaran lebih 
menyenangkan.

7 1

8. Tampilan setiap slide media contextual puzzle 
digital memiliki komposisi gambar dan warna 
yang serasi.

8 1

9. Media contextual puzzle digital menggunakan 
bahasa yang komunikatif sehingga mudah 
dipahami.

9 1

10. Media contextual puzzle digital ini dapat 
memotivasi peserta didik untuk belajar.

10 1

11. Media contextual puzzle digital yang 
dikembangkan dapat menumbuhkan rasa ingin 
tahu dan dapat mengasah daya ingat.

11 1

12. Soal evaluasi yang disajikan dalam media 
mudah dipahami.

12 1

13. Tampilan media contextual puzzle digital
yang dibuat cukup menarik.

13 1

Jumlah 13
Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 175-176

  2. 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 karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.11

                                                          
11 Sugiyono, Op.Cit, h. 329.
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F. Tekhnik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Tekhnik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tekhnik analisis kualitatif dan 

kuantitatif.

a. Angket validasi

Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi dari Sugiyono. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel 

berikut.12

Tabel 3.8
Skala Likert

No. Analisis kuantitatif Skor
1 Sangat setuju 4
2 Setuju 3
3 Tidak setuju 2
4 Sangat tidak setuju 1

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. 

                                                          
12Sugiyono, Op Cit, h. 135
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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:

Persentase jawaban responden = 
	 	 	

	 	 x 100 %13

Persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke 

dalam kategori berdasarkan Tabel 3.9 : 14

Tabel 3.9
Kriterian Kelayakan

Skor Persentase (%) Interpretasi
P > 80% Sangat Layak

61% < P ≤ 80% Layak
41% < P ≤ 60% Cukup Layak
20% < P ≤ 40% Kurang Layak

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak

Media pembelajaran contextual puzzle digital dinyatakan layak 

secara teoritis apabila persentase kelayakannya adalah ≥61 %.15. 

                                                          
13 Alfiatun Nuriah, “Efektivitas Kombinasi Pembelajaran Kooperatif Time Token dengan Picture 

Puzzle pada Materi Sistem Peredaran Darah di SMPN 2 Gabus Kabupaten Pati “(Skripsi, Universitas 
Negeri Semarang,2013)h.27

14 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 35.
15Ibid
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b. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru dan siswa terhadap media contextual puzzle digital 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. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti 

Tabel 3.8. Selanjutnya data intervalnya dapat dianalisis dengan 

menghitung persentase jawaban dengan rumus berikut:

Persentase jawaban responden = 
	 	 	

	 	 x 100 %16

Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian dinterpretasikan ke 

dalam kategori berdasarkan Tabel 3.9

Berdasarkan data Tabel 3.9, maka produk pengembangan akan 

berakhir saat skor penilaian terhadap media pembelajaran ini telah 

memenuhi syarat kelayakan, sehingga kategori media pembelajaran 

contextual puzzle digital pada siswa kelas X materi archaebacteria dan 

eubacteria di kategori layak atau sangat layak. 

                                                          
16 Alfiatun Nuriah, Op.cit,h.27
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pengembangan Borg and Gall. Hasil 

dari penelitian dan pengembangan ini berupa media pembelajaran contextual 

puzzle digital. Untuk menghasilkan media tersebut dilakukan dengan tujuh 

tahapan yaitu: Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting), 

Perencanaan Penelitian (Planning), Pengembangan Desain (Develop Preliminary 

of Product), Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas (Preliminary Field 

Testing), Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision), Uji Coba 

Produk Secara Lebih Luas (Main Field Testing), dan Revisi Hasi Uji Lapangan 

Lebih Luas (Operational Product Revision). Adapun langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan media pembelajaran contextual puzzle digital adalah sebagai 

berikut:

1. Studi pendahuluan (Research and Information Collecting)

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan dan studi 

pustaka. Studi lapangan atau observasi dilakukan dengan mengadakan 
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penelitian secara langsung di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada 

tanggal 28 Februari 2017 dengan peserta didik dan juga guru biologi kelas X 

IPA. Hasil dari pra penelitian di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

ditemukan beberapa permasalahan dalam kegitan belajar mengajar mata 

pelajaran biologi materi archaebacteria dan eubacteria yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang pengembangan media 

contextual puzzle digital pada materi archaebacteria dan eubacteria. Hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru biologi dan

penyebaran angket analisis kebutuhan pada peserta didik kelas X IPA di

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menunjukkan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan berupa media power point yang digunakan 

menggunakan laptop dan gambar dua dimensi, itupun hanya dioperasikan 

oleh guru, peserta didik tidak terkait secara langsung dengan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media masih banyak ditemukan kendala seperti guru 

merasa kurangnya  kreatifitas dalam mendesain sendiri media pembelajaran 

yang inovatif serta kurangnya waktu dalam mendesain sendiri media yang 

akan digunakan. Selain itu juga, penggunaan media seperti power point

dalam proses pembelajaran juga tidak efektif, hal ini dikarenakan di 

beberapa kelas kefokusan Liquid Crystal Display terdapat kerusakaan 

sehingga media yang sudah dipersiapkan tidak dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Akibatnya guru menerangkan materi dengan menggunakan media 



95

seadanya seperti buku paket dan kembali dalam pembelajaran konvensional 

dimana guru menggunakan metode ceramah dan menjadi pusat dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan di SMA Al-Azhar 3

Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berupa 

contextual puzzle digital sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada 

era globalisasi dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini

semakin meningkat. Selain itu agar peserta didik dapat menggunakan alat 

teknologi seperti laptop dan smartphone yang mereka miliki dalam hal yang 

bermanfaat yaitu digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi 

komputer terutama dalam bidang perangkat lunak mendukung dalam 

penerapannya sebagai media pembelajaran.

Studi pustaka dilakukan untuk melakukan tinjauan terhadap 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam 

menyusun indikator-indikator yang diadopsi dari silabus kurikulum 2013 

revisi tahun 2016. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 

data referensi atau studi literatur mengenai materi yang berhubungan dengan 

penelitian dan pengembangan media contextual puzzle digital yang 

didapatkan dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari studi pustaka yaitu 

mengembangkan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar menurut silabus 

kurikulum 2013 revisi tahun 2016. Materi yang terdapat dalam produk 
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bersumber dari buku Campbell Jilid 2 edisi kedelapan, buku mikrobiologi 

karangan Drs. Koes Irianto, buku Dasar-dasar mikrobiologi karangan Prof. 

Dr. D. Dwidjoseputro, buku paket untuk siswa, dan Lembar Kerja Siswa dan 

sumber internet.

Hasil dari studi lapangan dan studi pustaka ini digunakan sebagai 

acuan peneliti dalam mengembangkan media yang dapat digunakan guru 

dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan 

permasalahan yang terdapat di lapangan, peneliti mengembangkan media 

pembelajaran contextual puzzle digital untuk memfasilitasi pembelajaran 

Biologi pada materi Archaebacteria dan Eubacteria.

2. Perencanaan Penelitian (planning).

Perencanan penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat terlaksana 

dengan terencana dan sistematis. Pada tahapan perencanaan penelitian 

dilakukan dengan mulai mengumpulkan seluruh data dan perlengkapan yang 

dibutuhkan pada proses penelitian dan pengembangan produk. Perencanaan 

penelitian dan pengembangan produk meliputi merumuskan tujuan penelitian

serta merumuskan tahapan penelitian, memperkirakan dana, tenaga dan 

waktu, dan hal lain yang berkaitan dalam penelitian.

3. Tahap Pengembangan (develop)

a. Pengembangan Desain

Pada tahap pengembangan desain ini peneliti  melakukan  tahapan 

sebagai berikut :
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a. Penyusunan Kerangka Media Pembelajaran Contextual Puzzle Digital

Penyajian media pembelajaran contextual puzzle digital ini disusun secara 

berurutan dimulai dari Beranda, Info Puzzle, Kajian Kurikulum, Dasar 

Teori, Contextual Puzzle, Evaluasi, Lisensi Penulis dan Pilihan Keluar.

b. Penentuan Sistematika

Materi yang disajikan dalam media pembelajaran contextual puzzle 

digital disusun secara berurutan yang disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar dan juga Indikator Pembelajaran. 

c. Perencanaan Soal Evaluasi

Soal evaluasi yang terdapat dalam media pembelajaran contextual puzzle 

digital berupa soal multiple choice yang berjumlah 20 soal yang dibuat 

berdasarkan indikator pembelajaran berdasarkan kisi-kisi Taksonomi 

Bloom. Sebelum soal include dalam media pembelajaran contextual 

puzzle digital, soal terlebih dulu sudah divalidasi dan diuji validitas pada 

peserta didik kelas X IPA 6 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.

Media pembelajaran contextual puzzle digital yang dikembangkan oleh 

peneliti memiliki komponen-komponen yang bertujuan untuk memudahkan 

peserta didik memahami materi dalam proses pembelajaran. Adapun 

komponen-komponen  yang terdapat dalam produk adalah sebagai berikut :

1.) Halaman depan (Beranda)

Pembuatan halaman depan atau beranda pada produk yang 

dikembangkan melingkupi beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :
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a.) Judul 

Berdasarkan tahap desain, judul yang telah ditentukan yaitu 

Contextual Puzzle Digital Archaebacteria dan Eubacteria.

b.) Pilihan menu yang terdapat di halaman depan atau beranda terdiri 

dari Beranda, Info Puzzle, Kajian Kurikulum, Dasar Teori, 

Contextual Puzzle, Evaluasi, Lisensi Penulis dan pilihan Keluar.

Gambar 4.1
Komponen Media Pembelajaran Contextual Puzzle Digital

Beranda merupakan 
tampilan awal 

Info puzzle berisi 
informasi puzzle

Kajian kurikulumpada 
materi archae dan 

eubacteria

Dasar teori berisi materi 
pengantar

Contextual puzzle berisi 
permainan puzzle

Evaluasi berisi soal

Lisensi penulis berisi 
biografi penulis dan 

pengembang

Pilihan keluar jika sudah 
selesai
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(1) Info puzzle

Info puzzle berisi informasi mengenai puzzle dan juga tata cara 

penggunaan media contextual puzzle digital.

           
Gambar 4.2

Komponen Isi pada Info Puzzle
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(2) Kajian Kurikulum

Kajian kurikulum berisi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar,

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada materi Archa dan 

Eubacteria kelas X SMA.
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       Gambar 4.3
Komponen Kajian Kurikulum

(3) Dasar Teori

Uraian materi disajikan dalam bentuk menarik. Terdiri dari 

beberapa komponen yang dapat di klik untuk membukanya. 

        Gambar 4.4
Komponen Uraian Materi
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(4) Contextual Puzzle 

Contextual puzzle berisi puzzle berbasis kehidupan sehari-hari 

karna gambar merupakan hasil pengamatan mikroskop elektron. 

Tiap puzzle mewakili indikator, jumlah puzzle yang terdapat di 

dalam produk yaitu 10. Agar permainan puzzle lebih 

menyenangkan dilengkapi dengan iringan musik. 

          Gambar 4.5
Contextual Puzzle Digital

(5) Evaluasi 

Evaluasi berisi soal multiple choice yang berjumlah 20 soal. 

Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah disampaikan.
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          Gambar 4.6
Salah Satu Contoh Soal Evaluasi

(6) Lisensi Penulis

Lisensi Penulis berisi biografi penulis dan juga pengembang 

produk.

Gambar 4.7
Lisensi Penulis
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(7) Pilihan Keluar

Pilihan keluar berisi pilihan ingin keluar atau tidak dari media 

contextual puzzle digital.

Gambar 4.8
Pilihan Keluar

b. Tahap validasi 

  Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa tahap yaitu sebagai 

berikut:

a) Menyusun rubrik instrumen penelitian

Indikator-indikator yang terdapat di instrumen penelitian 

bersumber dari Azhar Arsyad 1 kemudian indikator tersebut 

dikembangkan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Instrumen yang 

digunakan berupa angket. 

b) Tahap validasi oleh ahli materi, ahli bahasa dan pendidikan, serta ahli 

media.

                                                          
1 Arsyad, Azhar, Media Pembelajaran Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2013.), h. 176
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1) Validasi ahli materi 

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi 

menggunakan angket validasi untuk ahli materi. Penilaian dari kedua 

ahli materi pada produk yang telah dikembangkan disajikan dalam 

Tabel 4.1 berikut ini:

           Tabel 4.1 Tabulasi Uji Ahli Materi 

Aspek
Jumlah tiap 

aspek
Skor Maksimal Presentasi Kriteria

Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi

Aspek isi 24 29 32 32 75% 91% Layak
Sangat 
layak

Kebenaran konsep 6 7 8 8 75% 88% Layak
Sangat 
layak

Ketepatan cakupan 
materi 6 8 8 8 75% 100% Layak

Sangat 
layak

Penyampaian 
materi yang urut 5 7 8 8 63% 88% Layak

Sangat 
layak

Kesesuaian soal 
dengan tingkat 
kognitif 6 7 8 8 75% 88% Layak

Sangat 
layak

Kesesuaian gambar 
5 7 8 8 63% 88% Layak

Sangat 
layak

Kesesuaian tingkat 
kesulitan 6 7 8 8 75% 88% Layak

Sangat 
layak

Jumlah total awal 58
Skor Maksimal
awal 

80

Persentase awal 73%
Kriteria Layak
Jumlah total revisi 72
Skor Maksimal
revisi 80
Persentase revisi 90%
Kriteria Sangat layak

Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian
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Tabulasi hasil validasi ahli materi pada produk setelah di 

revisi sesuai saran dan masukan validator disajikan dalam bentuk 

diagram pada Gambar 4.9 berikut ini :

    
Gambar 4.9

Diagram Tabulasi Ahli Materi

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada produk awal 

(Tabel 4.1). Penilaian pada aspek isi diperoleh skor 24 dari skor 

maksimal 32 dengan persentase 75%  dinyatakan dalam kriteria 

layak.  Aspek kebenaran konsep diperoleh skor 6 dari skor maksimal 

8 dan memperoleh persentasi 75% dinyatakan dalam kriteria layak.  

Pada aspek ketepatan cakupan materi memperoleh skor 6 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 75% dinyatakan dalam kriteria layak.  

Dalam aspek penyampaian materi yang urut diperoleh skor 5 dari 

75% 75% 75%
63%

75%
63%

75%
91% 88%

100%
88% 88% 88% 88%

Tabulasi Uji Ahli Materi
Produk Awal Produk Setelah Revisi
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skor maksimal 8 dengan persentasi 63% dinyatakan dalam kriteria 

layak.  Pada aspek  kesesuaian soal dengan tingkat kognitif

memperoleh skor 6 dari skor maksimal 8 dengan persentase 75% 

sehingga dinyatakan dalam kriteria layak. Pada aspek kesesuaian 

gambar diperoleh skor 5 dari skor maksimal 8 dengan persentase 

63% sehingga dinyatakan dalam kriteria layak. Pada aspek 

kesesuaian dengan tingkat kesulitan memperoleh skor 6 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 75% sehingga dinyatakan dalam 

kriteria layak.

Berdasarkan penilaian dari dosen ahli materi pada produk awal, 

maka produk direvisi sesuai dengan saran dan masukan perbaikan 

dari para dosen ahli. Produk awal yang telah direvisi, divalidasi 

kembali oleh dosen ahli yang sama menggunakan angket yang sama, 

guna mengetahui peningkatan kelayakan produk untuk digunakan di 

Sekolah.

Hasil tabulasi uji ahli materi pada produk setelah direvisi 

(Tabel 4.1). Penilaian pada aspek isi diperoleh skor  29 dari skor 

maksimal 32 dengan persentase 91% dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak.  Aspek kebenaran konsep diperoleh skor 7 dari skor 

maksimal 8 dan memperoleh persentasi 88% dinyatakan dalam

kriteria sangat layak.  Pada aspek ketepatan cakupan materi 

memperoleh skor 8 dari skor maksimal 8 dengan persentase 100% 

dinyatakan dalam kriteria layak.  Dalam aspek penyampaian materi 

yang urut diperoleh skor 7 dari skor maksimal 8 dengan persentasi 

88% dinyatakan dalam kriteria sangat layak.  Pada aspek  kesesuaian 
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soal dengan tingkat kognitif memperoleh skor 7 dari skor maksimal 8 

dengan persentase 88% sehingga dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. Pada aspek kesesuaian gambar diperoleh skor 7 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 88% sehingga dinyatakan dalam 

kriteria layak. Pada aspek kesesuaian dengan tingkat kesulitan 

memperoleh skor 7 dari skor maksimal 8 dengan persentase 88% 

sehingga dinyatakan dalam kriteria layak.

2.)   Hasil Penilaian oleh Ahli Bahasa dan Pendidikan.

Penilaian dilakukan oleh dua dosen ahli bahasa dan pendidikan.

Produk diperbaiki terlebih dahulu sebelum dosen ahli memberi 

penilaian dalam angket. Setelah produk diperbaiki sesuai saran dan 

masukan perbaikan, kemudian dosen ahli memberi penilaian terhadap 

produk. Penilaian dari kedua ahli bahasa dan pendidikan pada produk 

yang telah dikembangkan disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini:

        Tabel 4.2 Tabulasi Uji Ahli Bahasa dan Pendidikan

Aspek
Jumlah 

Tiap 
Aspek

Skor 
Maksimal

Persentase Kriteria

Pembelajaran 62 72 86%
Sangat 
Layak

Bahasa 43 48 90%
Sangat 
Layak

Jumlah total 105

Skor Maksimal 120
Persentase 88%
Kriteria Sangat Layak

                      Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian
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Tabulasi hasil validasi ahli bahasa dan pendidikan spada produk 

setelah di revisi sesuai saran dan masukan validator disajikan dalam 

bentuk diagram pada Gambar 4.10 sebagai berikut:

           Gambar 4.10
            Diagram Tabulasi Ahli Bahasa dan Pendidikan

Hasil penilaian pada aspek pembelajaran memperoleh jumlah 

62 dari skor maksimal 72 dengan persentase 86% sehingga 

dinyatakan dalam keriteria sangat layak. Dalam aspk bahasa 

memperoleh jumlah 43 dari skor maksimal 48% dengan persentase 

90% sehingga dinyatakan dalam keriteria sangat layak.

3.)   Hasil Penilaian oleh Ahli Media

Dosen validasi ahli media terdiri dari 2 dosen ahli yang 

merupakan dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. Penilaian dilakukan dengan menggunakan angket 

86.11%

89.58%

Tabulasi Ahli Bahasa dan Pendidikan 
Aspek Pembelajaran Aspek Bahasa
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yang terdiri dari 6 aspek dan jumlah butir berjumlah 15 item.

Penilaian dari kedua ahli media pada produk dilakukan setelah 

produk direvisi. Penilaian dari kedua ahli media dilakukan setelah

produk direvisi dan diperbaiki sesuai saran dan masukan. Hasil

penilaian disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini :

                              Tabel 4.3 Tabulasi Uji Ahli Media

Aspek
Jumlah 

tiap aspek
Skor 

Maksimal
Persentase Kriteria

Aspek Kualitas 22 24 92% Sangat Layak
Aspek 

Efektifitas 29 32 91% Sangat Layak

Aspek Grafika 20 24 83% Sangat Layak

Aspek 
Penyajian 36 40 90% Sangat Layak

Jumlah total 107

Skor Maksimal 120
Persentase 89%

Kriteria Sangat Layak

                       Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian

Tabulasi hasil validasi ahli media pada produk setelah direvisi 

sesuai saran dan masukan validator disajikan dalam bentuk diagram 

pada Gambar 4.11 berikut ini:
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Gambar 4.11
Diagram Tabulasi Ahli Media

Hasil penilaian dosen ahli media pada aspek kualitas memperoleh 

skor 22 dari skor maksimal 24 dengan persentasi 92% dan dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Pada aspek efektifitas diperoleh skor 29 dari 

skor maksimal 32 dengan persentase 91% dan dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak. Pada aspek grafika diperoleh skor 20 dari skor maksimal 24 

dengan persentase 83% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Pada aspek 

penyajian diperoleh skor 36 dari skor maksimal 40 dengan persentase 90% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak.

4.) Respon Guru Biologi

Setelah produk selesai divalidasi dan diperbaiki sesuai saran dan 

masukan dosen ahli. Selanjutnya produk diberikan ke guru biologi untuk 

diberi masukan, saran, dan tanggapan terhadap pengembangan produk. 

Adapun respon guru terhadap produk yang dikembangkan disajikan  dalam

Tabel 4.4 berikut ini:

Tabulasi Ahli Media
Aspek Kualitas Aspek Efektifitas Aspek Grafika Aspek Penyajian
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          Tabel 4.4Tabulasi Respon Guru Biologi

Aspek
Jumlah tiap 

aspek
Skor 

Maksimal
Persentase Kriteria

Perumusan Tujuan Pembelajaran
31 32 97% Sangat Layak

Kesesuain materi dengan SK, KD, 
Indikator dan Tujuan 
Pembelajaran

31 32 97% Sangat Layak

Kualitas 23 24 96% Sangat Layak
Efektifitas 27 32 84% Layak
Penyajian 33 40 83% Sangat Layak

Jumlah total 145

Skor Maksimal 160

Persentase 91%
Kriteria Sangat Layak

Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian

Tabulasi respon guru pada produk setelah direvisi sesuai saran dan 

masukan disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.12 berikut ini:

        
Gambar 4.12

Diagram Tabulasi Respon Guru

97% 97% 96%
84% 83%

Tabulasi Respon Guru
Perumusan Tujuan Pembelajaran

Kesesuaian materi dengan KI, KD, Indikator dan Tujuan
pembelajaran
Kualitas

Efektifitas

Penyajian
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Penilaian pada aspek perumusan tujuan pembelajaran 

memperoleh skor 31 dari skor maksimal 32 dengan persentase 97% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Pada aspek kesesuaian materi 

dengan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran memperoleh skor 31 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase 97% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Dalam aspek 

kualitas memperoleh skor 23 dari skor maksimal 24 dengan persentase 

96% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Dalam aspek efektifitas 

diperoleh skor 27 dari skor maksimal 32 dengan persentase 84% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Dalam aspek penyajian 

diperoleh skor 33 dari skor maksimal 40 dengan persentase 83% dan 

dinyatakan sangat layak.

c. Revisi Desain Oleh Para Ahli

1.) Revisi dosen ahli materi

Setelah produk divalidasi kemudian produk awal direvisi sesuai 

dengan masukan dan saran perbaikan dari dosen ahli materi. Adapun 

perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar berikut: 
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No Sebelum revisi Keterangan
1. Pada 

karakteristik lipid 
membran belum 
dijelaskan secara
rinci.

Setelah revisi
Keterangan

Pada karakteristik 
lipid membran sudah 
dijelaskan secara 
rinci.
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No Sebelum revisi Keterangan

2. 1. Petunjuk 
gambar kurang 
jelas.

2. Bagian yang 
ditunjuk dengan 
keterangan 
tidak tepat.

Setelah revisi Keterangan

1. Petunjuk  
gambar sudah 
diganti dengan 
warna cerah.

2. Bagian yang 
ditunjuk sudah 
sesuai dengan 
keterangan.

2

1

2

1
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No Sebelum revisi Keterangan

3. 1. Gambar yang 
digunakan tidak 
sesuai dengan 
penjelasan

2. Penjelasan 
tidak ilmiah.

Setelah revisi Keterangan

1. Gambar yang 
digunakan sudah 
sesuai dengan 
penjelasan

2. Penjelasan 
sudah ilmiah 
dan lebih 
lengkap.
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Gambar 4.13
Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Materi

No Sebelum revisi Keterangan

4. Materi harus 
disertai gambar 
untuk memperjelas 
materi

Setelah revisi Keterangan

Materi sudah 
disertai gambar
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2.) Revisi Dosen Ahli Bahasa dan Pendidikan

Setelah produk divalidasi kemudian produk awal direvisi sesuai 

dengan masukan dan saran perbaikan dari dosen ahli bahasa dan 

pendidikan, adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat 

pada gambar berikut :

No Sebelum revisi Keterangan

1. 1. Kata
“ untuk” pada 
beranda diganti 
“supaya”

2. Bagian 
Copyright tidak 
dicetak miring

Setelah revisi Keterangan

1. Kata 
“untuk”pada 
beranda sudah 
diganti 
“supaya”

2. Bagian 
Copyright 
sudah dicetak 
miring

1
2

2 1
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No Sebelum revisi Keterangan

2. 1. Kata 
“berantakan”
harus diganti. 

2. Kalimat 
“Mengatakan 
kondisi dimana 
siswa”, tidak 
baik digunakan

Setelah revisi
Keterangan

1. Kata 
“berantakan”
sudah diganti 
menjadi 
tersebar 
(acak).

2. Kata tersebut 
sudah dihapus 
dan 
digantikan 
“dapat 
menciptakan 
nuansa 
belajar.

Gambar 4.14
Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Bahasa dan Pendidikan
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3.) Revisi Dosen Ahli Media

Setelah produk divalidasi kemudian produk awal direvisi sesuai 

dengan saran dan masukan perbaikan dari dosen ahli media, adapun

perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar berikut: 

No Sebelum revisi Keterangan

1. 1. Indikator tidak 
boleh 
dimasukkan ke 
dalam potongan 
puzzle.

2. Puzzle kurang 
rapat masih 
terdapat sela
sehingga kurang 
rapi.

3. Pada bagian 
puzzle tidak 
ditambahkan 
musik sehingga 
kurang 
menyenangkan.

Setelah revisi Keterangan

1. Indikator sudah 
di pisah dari 
potongan puzzle.

2. Puzzle sudah 
rapat jadi terlihat 
lebih rapi.

3. Pada bagian 
puzzle sudah 
ditambahkan 
musik sehingga 
puzzle lebih 
menyenangkan.

Gambar 4.15
Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Bahasa dan Pendidikan
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4. Uji Coba Lapangan Pendahuluan atau Terbatas (Preliminary Field 

Testing)

Uji coba terbatas dilakukan setelah produk divalidasi dan direvisi. Uji 

coba dilakukan kepada sekelompok kecil siswa kelas X IPA yang berjumlah 

15 orang. Hasil uji coba ini akan dijadikan bahan revisi media pembelajaran 

contextual puzzle digital. Hasil uji coba terbatas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Coba Terbatas terhadap Contextual Puzzle Digital

No. Responden
Jml 
Nilai

Nilai 
Maks

Persentase 
(%)

Kriteria

1. RP1 42 52 81% Sangat Layak

2. RL1 48 52 92% Sangat Layak

3. RL2 49 52 94% Sangat Layak

4. RL3 48 52 92% Sangat Layak

5. RP2 49 52 94% Sangat Layak

6. RP3 50 52 96% Sangat Layak

7. RP4 46 52 88% Sangat Layak

8. RP5 41 52 79% Layak

9. RP6 40 52 77% Layak

10. RL4 40 52 77% Layak

11. RL5 45 52 87% Sangat Layak

12. RP7 48 52 92% Sangat Layak

13. RP8 44 52 85% Sangat Layak

14. RL6 42 52 81% Sangat Layak

15. RL7 45 52 87% Sangat Layak

Jumlah 677 780 87% Sangat Layak

Sumber: Dokumentasi pribadi penelitian
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Tabulasi respon peserta didik pada produk dalam skala terbatas

disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.16 berikut ini:

Gambar 4. 16
Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Terbatas

Berdasarkan Tabel 4.5. Hasil Uji Coba Terbatas, diketahui hasil 

penilaian dari 15 peserta didik mengenai media pembelajaran contextual 

puzzle digital. 12 peserta didik memberikan penilaian bahwa media 

pembelajaran contextual puzzle digital sangat layak digunakan. Sementara 

tiga orang peserta didik pada uji terbatas memberikan penilaian bahwa 

media pembelajaran contextual puzzle digital layak untuk digunakan. 

Berdasarkan hasil uji coba terbatas secara keseluruhan mendapatkan jumlah 

nilai 677 dengan nilai maksimal 780, maka diperoleh persentase kelayakan 

87%

Respon Peserta Didik Skala Terbatas
Respon Rata-rata dari 15 Peserta Didik
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sebesar 87%. Hasil Uji Coba Terbatas terhadap media pembelajaran 

contextual puzzle digital dinyatakan sangat layak.

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

Pada uji coba lapangan terbatas tidak terlalu banyak ditemukan kritik 

dan saran dari peserta didik. Beberapa dari peserta didik menilai bahwa 

resolusi kesesuaian warna antara background dengan potongan puzzle diganti 

agar lebih serasi. Kemudian, bahasa yang digunakan pada materi jangan 

terlalu tinggi. Tanggapan ini menjadi masukan bagi peneliti sehingga produk 

direvisi dengan memperbaiki desain antara background dengan puzzle. 

Kemudian bahasa yang terlalu tinggi pada materi diganti dengan bahasa yang 

lebih mudah dipahami peserta didik. 

6. Uji coba Produk Secara Lebih Luas (Main Field Testing) 

Uji coba produk secara lebih luas dilakukan pada dua kelas yaitu X IPA

5 dan X IPA 6 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan uji 

coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menginstal aplikasi 

macromedia flash pada laptop dan smartphone peserta didik kemudian 

membagikan produk yang dikembangkan kepada peserta didik berupa media 

pembelajaran contextual puzzle digital materi Archae dan Eubacteria, 

kemudian  peneliti menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian yang terdapat di 

media pembelajaran contextual puzzle digital. Setelah melakukan langkah 

awal, media pembelajaran contextual puzzle digital dapat digunakan dalam 
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kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya ialah memberikan 

angket penilaian respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. 

Adapun hasil respon tanggapan peserta didik pada skala luas disajikan dalam 

Tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Uji Coba secara Luas terhadap Contextual Puzzle Digital

No. Responden
Jumlah 

Nilai
Nilai 

Maksimal
Persentase 

(%)
Kriteria

1. RL1 46 52 88% Sangat Layak 
2. RL2 46 52 88% Sangat Layak 
3. RP1 47 52 90% Sangat Layak 
4. RP2 52 52 100% Sangat Layak 
5. RP3 49 52 94% Sangat Layak 
6. RL3 49 52 94% Sangat Layak 
7 RP4 45 52 87% Sangat Layak 
8 RL4 51 52 98% Sangat Layak 
9 RP5 44 52 85% Sangat Layak 
10 RP6 50 52 96% Sangat Layak 
11 RL5 48 52 92% Sangat Layak 
12 RP7 48 52 92% Sangat Layak 
13 RP8 49 52 94% Sangat Layak 
14 RP9 45 52 87% Sangat Layak 
15 RP10 52 52 100% Sangat Layak 
16 RP11 49 52 94% Sangat Layak 
17 RP12 49 52 94% Sangat Layak

18 RL6 49 52 94% Sangat Layak 
19 RL7 47 52 90% Sangat Layak 
20 RL8 48 52 92% Sangat Layak 
21 RL9 45 52 87% Sangat Layak 
22 RL10 44 52 85% Sangat Layak 
23 RL11 52 52 100% Sangat Layak 
24 RL12 49 52 94% Sangat Layak 
25 RP13 49 52 94% Sangat Layak 
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No. Responden
Jumlah 

Nilai
Nilai 

Maksimal
Persentase 

(%)
Kriteria

26 RP14 44 52 85% Sangat Layak 
27 RP 15 48 52 92% Sangat Layak 
28 RP16 47 52 90% Sangat Layak 
29 RP17 48 52 92% Sangat Layak 
30 RL13 45 52 87% Sangat Layak 
31 RL14 51 52 98% Sangat Layak 
32 RP18 50 52 96% Sangat Layak 
33 RP19 43 52 83% Sangat Layak 
34 RL15 48 52 92% Sangat Layak 
35 RP20 49 52 94% Sangat Layak 
36 RP21 47 52 90% Sangat Layak 
37 RL16 45 52 87% Sangat Layak 
38 RL 17 45 52 87% Sangat Layak 
39 RL18 45 52 87% Sangat Layak 
40 RP 22 46 52 88% Sangat Layak 
41 RP23 46 52 88% Sangat Layak 
42 RP24 52 52 100% Sangat Layak 
43 RP25 46 52 88% Sangat Layak 
44 RL19 52 52 100% Sangat Layak 
45 RL20 47 52 83% Sangat Layak 
46 RP26 48 52 92% Sangat Layak 
47 RP27 46 52 88% Sangat Layak 
48 RP28 45 52 87% Sangat Layak 
49 RP29 51 52 98% Sangat Layak 
50 RL21 46 52 88% Sangat Layak 
51 RL22 44 52 85% Sangat Layak 
52 RL23 47 52 90% Sangat Layak 
53 RP30 44 52 85% Sangat Layak 
54 RL24 48 52 92% Sangat Layak 
55 RP31 45 52 87% Sangat Layak 
56 RL25 46 52 88% Sangat Layak 
57 RL26 46 52 88% Sangat Layak 
58 RL27 49 52 94% Sangat Layak 
59 RP32 47 52 90% Sangat Layak 
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No. Responden
Jumlah 

Nilai
Nilai 

Maksimal
Persentase 

(%)
Kriteria

60 RL28 49 52 94% Sangat Layak 
61 RL29 46 52 88% Sangat Layak 
62 RL30 51 52 98% Sangat Layak 

63 RL31 45 52 87% Sangat Layak 
Jumlah 2989 3276 91% Sangat Layak

Tabulasi respon peserta didik terhadap produk pada uji coba skala 

luas yang dilakukan pada peserta didik kelas X IPA 5 dan X IPA 6 

disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.17 berikut ini:

Gambar 4. 17
Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Luas

Uji coba lebih luas yang melibatkan 63 peserta didik menunjukkan 

bahwa seluruh peserta uji coba lebih luas memberikan penilaian sangat layak 

untuk media pembelajaran contextual puzzle digital. Tidak ada satupun 

91%

Hasil Respon Peserta Didik Skala Luas
Respon Rata-rata dari 63 Peserta Didik
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peserta didik yang memberikan penilaian dibawah 85%. Berdasarkan hasil 

uji coba lebih luas diketahui jumlah nilai secara keseluruhan adalah 2989

dengan nilai maksimal 3276, diperoleh rata-rata persentase dari seluruh 

peserta uji coba lebih luas adalah 91% sehingga dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji coba lebih luas 

dinyatakan sangat layak.

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

Revisi hasil uji coba lebih luas merupakan tahapan terakhir dalam 

penelitian ini. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukan kritik dan masukan 

dari peserta didik yaitu terdapat beberapa Smartphone peserta didik yang 

tidak mendukung aplikasi. Masukan ini tidak dapat dijadikan bahan revisi 

karena keterbatasan peneliti dalam mengembangkan produk. Masukan dari 

peserta didik ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti 

selanjutnya. Meski demikian, nilai kelayakan pada media pembelajaran 

contextual puzzle digital pada uji coba lebih luas mendapat penilaian sangat 

layak dari peserta didik, dengan persentase yang cukup tinggi yaitu 91%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran contextual puzzle digital 

layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

biologi kelas X IPA khususnya pada materi Archaebacteria dan Eubacteria.

Hasil kelayakan media pembelajaran contextual puzzle digital pada uji 

coba terbatas menunjukkan persentase kelayakan sebesar 87%. Dari seluruh 

peserta uji coba terbatas, 12 peserta didik memberikan penilaian sangat layak 
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sedangkan 3 orang peserta didik memberikan penilaian layak. Hasil kelayakan 

produk pada uji coba lebih luas meningkat sebanyak 4% dibandingkan 

penilaian pada uji coba terbatas. Hasil kelayakan produk pada uji coba lebih 

luas mendapatkan penilaian persentase sebesar 91%. Pada uji coba lebih luas, 

seluruh peserta memberikan penilaian sangat layak. Berdasakan hasil uji coba 

terbatas dan uji coba lebih luas diketahui bahwa media pembelajaran 

contextual puzzle digital sangat layak untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.

B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang 

memiliki sepuluh tahapan, tetapi tahapan yang digunakan peneliti hanya sampai 

pada tahapan ketujuh dikarenakan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui 

kelayakan media yang dikembangkan selain itu juga karena keterbatasan waktu 

dan biaya. Selain itu menurut Borg and Gall dalam Wina Sanjaya tahapan yang 

ideal tersebut dapat disederhanakan tanpa mengurangi nilai penelitian dan 

pengembangan itu sendiri. Menurut Wina ada empat tahap dan tujuh langkah 

penting dalam melaksanakan R&D. 2Hasil dari penelitian dan pengembangan ini 

berupa media pembelajaran contextual puzzle digital. Media pembelajaran ini 

merupakan aplikasi yang diakses menggunakan laptop maunpun smartphone. 

                                                          
2 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013), h.135



129

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran contextual puzzle digital untuk memfasilitasi 

pembelajaran biologi pada siswa kelas X SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas X IPA dan hanya dilakukan di SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung dengan alasan peneliti hanya mengembangkan media 

pembelajaran contextual puzzle digital dan untuk mengetahui kelayakan dari 

produk tersebut, peneliti tidak menguji efektifitas dari media yang 

dikembangkan.

Media pembelajaran contextual puzzle digital yang dikembangkan

menggunakan aplikasi Macro Media flash 8. Perkembangan teknologi komputer

terutama dalam bidang perangkat lunak mendukung dalam penerapannya sebagai

media pembelajaran. Dengan menggunakan komputer dapat disajikan media 

pembelajaran yang memuat materi pembelajaran secara tekstual, audio maupun 

visual. Teknologi ini memainkan peran penting dalam memperbarui konsepsi 

pembenaran yang semula fokus pada pembelajaran sebagai semata-mata suatu 

penyajian berbagai materi atau ilmu pengetahuan menjadi pembelajaran sebagai

suatu bimbingan agar mampu melakukan eksplorasi pengetahuan. Salah satu 

perangkat lunak yang mendukung dalam  mengembangkan media pembelajaran 

yang interaktif adalah Macromedia Flash 8. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sahat Siagian Lingin yang mengembangkan media 
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pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Macro Media flash 3 . Pada 

hakekatnya teknologi informasi memiliki peran untuk memudahkan dalam

menyampaikan berbagai materi dan pengetahuan. Namun dalam pendidikan 

transfer pengetahuan bukan menjadi tujuan akhir, karena dalam pendidikan juga 

bertanggung jawab untuk membentuk pribadi atau karakter. Dengan demikian 

pemanfaatan teknologi informasi hendaknya disesuaikan dengan sifat dan tujuan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdul Haris Subarjo. 4 bukan 

hanya mengikuti trend.

Puzzle merupakan permainan yang dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh M. 

Rohwati 5 data hasil penelitian pada pembelajaran dengan menggunakan 

Education Game dapat disimpulkan bahwa penggunaan Education Game baik 

secara teori maupun empirik dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar dan aktifitas siswa khususnya pada mata pelajaran IPA Biologi. Puzzle

yang dikembangkan oleh peneliti berbeda dengan puzzle yang beredar, yaitu 

berbasis contextual puzzle seperti yang sudah dikembangkan oleh Diah Ayu 

Warapsari, Saptorini 6. Contextual puzzle yang dikembangkan oleh peneliti yaitu 

                                                          
3 Sahat Siagian Lingin. “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran 

Geografi”Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.5 No.1, ISSN 19796692.(April 2012), h. 3
4 Abdul Haris Subarjo, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pendidikan (Kajian Pada 

Mata Kuliah Kewarganegaraan)”, Jurnal Angkasa, Vol VII No.1, (Mei 015), H.45
5 M. Rohwati, Penggunaan Education Game Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Biologi 

Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup”, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, No. 1 (April 2012)
6 Diyah  Ayu Warapsari dan Saptorini, “Pengembangan Contextual Puzzle dalam 

Pembelajaran Ipa Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya bagi Makhluk hidup”. Jurnal 
Pendidikan . ISSN22526257. (09 Desember 2016), h.807
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gambar yang terdapat dalam puzzle merupakan gambar hasil mikroskop, selain 

itu soal evaluasi yang terdapat dalam produk berbasis contextual atau berbasis 

kehidupan sehari-hari dengan begitu peserta didik dapat mengaitkan langsung 

dengan lingkungan. Setiap puzzle yang terdapat di dalam produk yang 

dikembangkan mewakili setiap indikator pembelajaran. Selain itu media ini 

berbentuk sofware sehingga lebih praktis dibandingkan dengan puzzle yang 

berbentuk hard ware. 

Proses pengembangan media pembelajaran contextual puzzle digital 

dikembangkan menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu sebuah 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Serupa dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty

Zelda Siahaan7 dan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Buda Kusuma8, 

penelitian ini juga dilakukan dalam tujuh tahapan, yaitu: studi pendahuluan, 

perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji coba lapangan terbatas, revisi 

hasil uji coba lapangan terbatas, uji coba produk secara lebih luas dan revisi hasil 

uji coba lapangan lebih luas. Seharusnya, penelitian dan pengembangan menurut 

teori Borg & Gall ini dilakukan dalam sepuluh tahapan, tetapi dalam penelitian 

ini hanya dilakukan sampai pada tahap ketujuh, karena pada penelitian ini 

                                                          
7 Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty Zelda Siahaan,”Pengembangan Modul Digital 

Fisika Berbasis Discovery Learning pada Pembelajaran Fisika SMA”. Jurnal Fisika, ISSN: 2477-
0477. (19 November 2016),h.229

8 Anggun Badu Kusuma, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (Lks) 
Matematikamenggunakan Model Kooperatif Learning”. Jurnal AgriSains, Vol. 5 No.1, ISSN 
20667719 (Mei 2014). h. 29
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peneliti hanya mencari respon terhadap kelayakan produk yang dikembangkan.

Pengembangan media pembelajaran contextual puzzle digital dimulai 

dengan studi pendahuluan, yaitu tahapan penelitian pendahuluan dan 

pengumpulan informasi terhadap pengembangan produk yang dilakukan. Studi 

pendahuluan terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka. Kegiatan studi 

lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara terhadap guru pengampu mata 

pelajaran dan penyebaran angket analisis kebutuhan biologi kepada peserta didik 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengenai media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran di sekolah, sedangkan studi pustaka dilakukan untuk melakukan 

tinjauan terhadap Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan dalam 

menyusun indikator-indikator yang diadopsi dari silabus kurikulum 2013 revisi

tahun 2016. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data 

referensi atau studi literatur mengenai materi yang berhubungan dengan 

penelitian dan pengembangan media contextual puzzle digital yang didapatkan 

dari berbagai sumber yang relevan.

Hasil dari studi lapangan menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan hanya laptop berupa power point dan gambar dua dimensi, itupun 

hanya dioperasikan oleh guru, peserta didik tidak terkait secara langsung dengan 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media masih 

banyak ditemukan kendala seperti guru merasa kurangnya  kreatifitas dalam 

mendesain sendiri media pembelajaran yang inovatif serta kurangnya waktu 

dalam mendesain sendiri media yang akan digunakan. Selain itu juga, 
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penggunaan media seperti power point dalam proses pembelajaran  juga sangat 

tidak efektif, hal ini dikarenakan di beberapa kelas kefokusan Liquid Crystal 

Display terdapat kerusakaan sehingga media yang sudah dipersiapkan tidak dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya guru menerangkan materi dengan 

menggunakan media seadanya seperti buku paket dan kembali dalam 

pembelajaran konvensional dimana guru menggunakan metode ceramah dan 

menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat minat belajar 

peserta didik menjadi menurun, sejalan dengan  penelitian Sugianto.9 Hasil dari 

studi lapangan digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan yang dilakukan 

oleh peneliti Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty Zelda Siahaan10 yaitu 

melakukan studi lapangan untuk mengidentifikasi masalah.

Hasil dari studi pustaka yaitu mengembangkan indikator pembelajaran dan 

tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar menurut silabus kurikulum 2013 revisi tahun 2016. Materi yang terdapat 

dalam produk bersumber dari buku Campbell Jilid 2 edisi kedelapan, buku 

mikrobiologi karangan Drs. Koes Irianto, buku Dasar-dasar mikrobiologi 

karangan Prof. Dr. D. Dwidjoseputro, buku paket untuk siswa, dan LKS dan 

internet. 

                                                          
9 Sugianto, “Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Teknologi Dan Informasi 

Melalui Model Joyful Learning”, Gema Wiralodra, Vol. 7 No.1, ISSN 1963-7945, (Juni 2015), h.3
10 Fauzi Bakria, Handjoko Permana, Betty Zelda Siahaan, Op.Cit,h.229
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     Biologi  adalah  ilmu  sains  yang  membutuhkan  fakta  atau  realita  secara 

nyata,  untuk  menghadirkan  suatu  materi  pembelajaran  membutuhkan  data  

yang objektif.  Artinya  peserta didik  harus  benar–benar  dapat  melihat dengan  

jelas  serta memahami materi  yang  diajarkan  sehingga  tercapai  tujuan  

pembelajaran  khusus (TPK ) dari  materi  tersebut. Materi archaebacteria dan 

eubacteria merupakan materi yang menuntut adanya penjelasan yang rinci di 

sertai gambar-gambar yang jelas. Sehingga diperlukannya media untuk 

menyampaikan materi tersebut. Selain itu materi archaebacteria dan eubacteria

merupakan materi yang dianggap sulit oleh siswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Rulis Hidayatussadah dan kawan-kawan, yang melakukan penelitian di

SMA Negeri 1 Muntilan yang merupakan SMA favorit di Kabupaten Magelang. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Muntilan 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil ulangan archaebacteria dan eubacteria

peserta didik rendah. Sebanyak 53 % peserta didik tidak dapat mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah. Rendahnya hasil 

ulangan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik pada materi archaebacteria dan eubacteria.11 Kemudian penelitian 

Ambar Dwijayanti dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa materi 

archaebacteria dan eubacteria merupakan objek biologi yang bersifat 

mikroskopis, sulit diobservasi tanpa menggunakan alat bantu berupa mikroskop 

                                                          
11 Rulis Hidayatussadah, DKK,”Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Archaebacteria

Dan Eubacteria Di Sma Negeri 1 Muntilan”. Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 5 No.7 (2016), h. 4
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dan media tumbuh. Kondisi tersebut membutuhkan bahan ajar dan media 

pembelajaran untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi tersebut. 

Materi archaebacteria dan eubacteria merupakan materi yang kompleks 

sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpahaman. 12 Penelitian Fina Nurul 

Khotimah, DKK didapatkan informasi bahwa siswa yang mengalami kesulitan 

dalam mempelajari biologi bisa disebabkan dari kerumitan konsep, istilah 

ataupun pengintegrasian konsep dari skala mikroskopis ke makroskopis. Hasil 

analisis ditemukan ketidakpahaman pada konsep archaebacteria dan eubacteria. 

Kesulitan belajar siswa dalam suatu konsep dapat ditandai dengan rendahnya 

hasil belajar siswa.13 Untuk mengatasi permasalahan tersebut tugas guru adalah 

menciptakan suasana yang menarik dan menyenangkan, hal tersebut bergantung 

pada pemilihan media serta trategi yang tepat untuk menyampaikan  materi.

Setelah tahap studi pendahuluan selesai kemudian dilanjutkan dengan 

tahapan perencanaan penelitian. Perencanan penelitian dibutuhkan agar 

penelitian dapat terlaksana dengan terencana dan sistematis. Pada tahap 

perencanaan penelitian dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengembangkan media pembelajaran contextual puzzle digital pada materi

archaebacteria dan eubacteria untuk memfasilitasi pembelajaran biologi. Selain 

itu juga untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran contextual 

                                                          
12 Ambar Dwijayanti, Dkk ,”Analisis Miskonsepsi Archaebacteria Dan Eubacteria Dalam Buku 

Biologi Sma Kelas X Di Kabupaten Sleman” Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 5 No.8 ( 2016), h.2
13 Fina Nurul Khotimah, Dkk, “Miskonsepsi Konsep Archaebacteria Dan Eubacteria”. Jurnal 

Edusains.Vol. 4 No.2. (2014),h.121-128
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puzzle digital dalam pembelajaran biologi untuk menjelaskan materi

archaebacteria dan eubacteria. Selain itu perencanaan penelitian juga dilakukan 

untuk merumuskan tahapan penelitian, memperkirakan dana, tenaga dan waktu, 

dan hal lain yang berkaitan dalam penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu pengembangan desain, secara konseptual teknologi 

pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan, 

pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses, sumber, dan sistem 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Alfian Erwinsyah14. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan terhadap teknologi 

pendidikan, salah satunya yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran. 

Pengembangan desain media pembelajaran didasarkan dari hasil wawancara dan 

analisis kebutuhan, sama halnya seperti yang dilakukan oleh peneliti oleh Arif 

Wahyu Wirawan, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Andre N. 

Rahmanto15. Dalam tahap pengembangan media pembelajaran contextual puzzle 

digital peneliti dibantu oleh rekan yang dapat membuat aplikasi menggunakan 

Macro Media Flash 8. Pada tahap ini langkah pertama yaitu menyusunan 

Kerangka media pembelajaran contextual puzzle digital. Penyajian media 

pembelajaran contextual puzzle digital ini disusun secara berurutan dimulai dari 

Beranda, Info Puzzle, Kajian Kurikulum, Dasar Teori, Contextual Puzzle, 
                                                          

14 Alfian Erwinsyah, “Pemahaman Mengenai Teknologi Pendidikan Dan Teknologi 
Pembelajaran”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1, ISSN 2338-6673  E ISSN 2442-
8280. (Februari 2015), h. 19

15 Arif Wahyu Wirawan, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Andre N. Rahmanto, 
“Pengembangan Media Pembelajaran Kearsipan Digital Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Smk Negeri 3 Surakarta”, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol.7 No.1. (Februari 2017), h. 80
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Evaluasi, Lisensi Penulis dan Pilihan Keluar. Langkah selanjutnya Penentuan 

Sistematika. 

Materi yang disajikan dalam media pembelajaran contextual puzzle digital 

disusun secara berurutan yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar dan juga 

Indikator Pembelajaran berdasarkan silabus kurikulum 2013 revisi tahun 2016.

Dimana pada kurikulum ini Kompetensi Inti terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: 

KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 

(keterampilan). Kompetensi Dasar Sikap Spiritual dan Kompetensi Dasar Sikap 

Sosial pada Mata Pelajaran Biologi tidak dirumuskan, tetapi hasil pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya 

sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik. Kompetensi Inti (KI-3) pengetahuan dan Kompetensi Inti 

(KI-4) keterampilan dirinci lebih lanjut dalam KD mata pelajaran.

Tindak lanjut yang dilakukan atas perancangan dalam tahap desain, maka 

dilakukan tahapan pengembangan pengkajian bahan materi dalam media 

pembelajaran contextual puzzle digital, dilakukan dengan mengumpulkan sumber 

dan referensi serta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi 

archaebacteria dan eubacteria dari dokumen pribadi peneliti ataupun mencari 

dari internet. Gambar-gambar dan ilustrasi bertujuan untuk memperjelas uraian 

materi pada media pembelajaran contextual puzzle digital dan sebagai penarik 

perhatian pembaca. Desain media pembelajaran contextual puzzle digital ini 

didesain untuk menyajikan materi mengenai materi archaebacteria dan 
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eubacteria, meliputi: (1) ciri- ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 2) Perbedaan 

Archaebacteria dan Eubacteria. 3) Struktur Bakteri. 4) Bakteri Gram positif dan 

bakteri gram negatif. 4) Klasifikasi Eubacteria. 5) Peranan bakteri bagi 

kehidupan.

Tahap pertama untuk membuat puzzle yang terdapat dalam media yaitu 

mengumpulkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi 

archaebacteria dan eubacteria. Kemudian memotong gambar-gambar yang 

sudah tersedia. Memotong gambar tersebut menggunakan aplikasi Photoshop. 

Setelah gambar selesai dipotong maka gambar dimasukan kedalam media 

menggunakan aplikasi Macro media flash. Agar permainan puzzle terasa lebih 

menyenangkan, peneliti menambahkan alunan musik pada bagian puzzle.

Kemudian langkah selanjutnya yaitu merencanaan soal evaluasi. Soal 

evaluasi yang terdapat dalam media pembelajaran contextual puzzle digital 

berupa soal multiple choice yang berjumlah 20 soal yang dibuat berdasarkan 

indikator pembelajaran berdasarkan kisi-kisi Taksonomi Bloom. Sebelum soal 

include dalam media pembelajaran contextual puzzle digital, soal terlebih dulu 

sudah divalidasi dan di uji validitas pada peserta didik kelas X IPA 6 SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung.

Desain media pembelajaran contextual puzzle digital ini merupakan sebuah 

aplikasi yang dikembangkan sebagai bentuk media pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa dibatasi oleh ruang 

dan waktu sehingga dapat digunakan dimana saja menggunakan laptop maupun
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smartphone tanpa jaringan internet. Media pembelajaran contextual puzzle 

digital ini belum pernah dikembangkan di laptop maupun  smartphone. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diah Ayu Warapsari dan saptorini 

mengembangkan puzzle dalam bentuk hard ware bukan dalam bentu digital atau 

soft were16.Selain itu, media puzzle juga sudah pernah dilakukan oleh Alfiatun 

Nuriah, tetapi masih dalam bentuk hard ware dengan materi sistem peredaran 

darah.17

Tahap selanjutnya yaitu validasi produk dan revisi produk seperti 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Wahyu Wirawan, Cicilia Dyah 

Sulistyaningrum Indrawati, Andre N. Rahmanto18. Validasi merupakan proses 

penliaian yang dilakukan oleh beberapa ahli. Validasi dilakukan untuk 

mengkonsultasikan produk dengan dosen ahli materi, dosen ahli bahasa dan 

pendidikan dan ahli media beserta dengan penilaian, saran dan masukan yang 

diberikan para dosen ahli. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

kelebihan dan kekurangan dari produk yang dikembangkan dan sebagai dasar 

untuk melakukan perbaikan. Perbaikan produk dilakukan sesuai dengan revisi 

atau masukan dari dosen ahli materi, dosen ahli bahasa dan pendidikan dan dosen

ahli media.

                                                          
16 Diyah  Ayu Warapsari dan Saptorini, Op.Cit h.808
17 Alfiatun Nuriah, “Efektivitas Kombinasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token dengan 

Picture Puzzle pada Materi Sistem Peredaran Darah di SMPN 2 Gabus Kabupaten Pati (Skripsi, 
Universitas Negeri Semarang, 2013) h, 33

18 Arif Wahyu Wirawan, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Andre N. Rahmanto, Ibid,h. 
83
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Validasi media pembelajaran contextual puzzle digital dari segi materi 

divalidasi oleh dua dosen ahli materi yang merupakan dosen dari Jurusan 

Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Hal ini dilakukan agar hasil 

produk media pembelajaran layak untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, 

aspek yang dinilai oleh ahli materi mencakup aspek isi, aspek kebenaran konsep, 

aspek ketepatan cakupan materi, aspek kesesuaian soal dengan tingkat kognitif, 

aspek kesesuaian gambar dan aspek kesesuaian tingkat kesulitan.

Penilaian oleh ahli materi pada tahap pertama memberikan nilai yang 

kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena banyaknya kesalahan pada isi 

materi yang ada di dalam media pembelajaran contexrual puzzle digital. 

Penilaian tahap pertama memperoleh skor rata-rata 58 dengan persentase 73%

dinyatakan dalam kriteria layak. Setelah direvisi sesuai saran dan masukan dari 

dosen ahli materi pada tahap kedua terdapat peningkatan, yaitu diperoleh skor 

rata-rata 72 dengan persentase 90% dinyatakan dalam kriteria sangat layak.

Adapun saran dan masukan dari dosen ahli materi yaitu : 1) Pada ciri-ciri 

archaebacteria dan eubacteria terdapat point yang salah. 2) Pada bagian 

perbedaan archaebacteria dan eubacteria, karakteristik lipid membran harus 

dijelaskan lebih detail. 3) Penunjuk pada bagian gambar struktur bakteri diganti 

dengan warna yang kontras agar penunjukan lebih jelas. 4) Bagian yang ditunjuk 

pada gambar struktur bakteri tidak sesuai dengan keterangan. 5) Pada bagian 

bakteri gram negatif dan positif penjelasannya tidak ilmiah dan gambar yang 
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digunakan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. 6) Bagian peranan bakteri 

harus dilengkapi dengan gambar untuk mempermudah siswa memahami materi.

Validasi untuk bahasa dan pendidikan pada media pembelajaran contextual 

puzzle digital dilakukan oleh dosen ahli bahasa dan pendidikan yang merupakan 

dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Hal ini 

dilakukan agar hasil produk media pembelajaran layak untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Validasi yang dilakukan oleh ahli bahasa dan pendidikan 

dilakukan dalam satu tahapan. Aspek yang dinilai yaitu aspek pembelajaran dan 

bahasa. Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 88% dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. Produk yang divalidasi oleh dosen ahli diperbaiki terlebih dahulu sebelum 

dosen ahli memberi penilaian dalam angket. Setelah produk diperbaiki sesuai 

saran dan masukan perbaikan kemudian dosen ahli memberi penilaian terhadap 

produk. Adapun saran dan masukan yang diperoleh dari dosen ahli bahasa dan 

pendidikan yaitu: 1) Pada tampilan menu awal atau beranda kalimat yang tidak 

baku diganti, penggunaan bahasa Inggris harus ditulis miring. 2)  Bagian info 

contextual puzzle digital terdapat kalimat yang tidak baku  harus diganti. 3.) Pada 

bagian soal evaluasi kata-kata yang kurang huruf dilengkapi.

Validasi terhadap desain media dilakukan oleh dua orang ahli media yang 

merupakan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Hal ini dilakukan agar hasil produk media pembelajaran layak untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Aspek yang dinilai oleh dosen ahli adalah aspek 
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kualitas, aspek efektivitas, aspek grafika, aspek penyajian. Validasi yang 

dilakukan oleh ahli media dilakukan dalam satu tahapan. Validasi desain media 

dilakukan dalam satu tahapan karena penilaian dari ahli media sudah menyatakan 

bahwa desain aplikasi sudah layak. Selain itu, desain media tidak terlalu banyak 

revisi sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan validasi. Adapun hasil 

penilaian yang diperoleh yaitu dengan jumlah 107 dari skor maksimal 120 

dengan persentase 89% sehingga dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Penilain, saran dan masukan yang diberikan oleh dosen ahli media bertujuan agar 

hasil produk media pembelajaran layak untuk diterapkan dalam kegiatan

pembelajaran. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh dosen ahli media 

yaitu: 1.) Indikator tidak boleh digabungkan dengan potongan puzzle. 2.)

Menambahkan musik pada bagian puzzle agar lebih menyenangkan. 3.) Tombol 

pada tiap aspek tidak hidup sehingga kurang menarik. 4.) Potongan tiap puzzle 

jika sudah digabungkan menjadi gambar yang utuh kurang rapat. 

Penilaian yang dilakukan oleh dosen  ahli materi, dosen ahli bahasa dan 

pendidikan dan dosen ahli media mencakup beberapa aspek yaitu aspek isi

materi, aspek perumusan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi dengan 

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan Pembelajaran, aspek 

pembelajaran, aspek bahasa, aspek kualitas media, aspek efektifitas media, aspek

grafika, aspek penyajian. Nilai skor rata-rata yang diperoleh dari dosen ahli 

materi yaitu sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Nilai skor rata-rata yang 
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diperoleh dari dosen ahli bahasa dan pendidikan yaitu sebesar 88% dengan 

kategori sangat layak Dan nilai skor rata-rata yang diperoleh dari dosen ahli 

media yaitu sebesar 89% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Setelah 

divalidasi oleh dosen ahli materi, dosen ahli bahasa dan pendidikan dan dosen 

ahli media kemudian media pembelajaran contextual puzzle digital divalidasi 

oleh guru biologi. 

Validasi tanggapan guru dilakukan oleh dua orang guru biologi kelas X di 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Aspek yang dinilai oleh guru biologi yaitu 

aspek perumusan tujuan pembelajaran, aspek kesesuaian materi dengan 

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan Pembelajaran, aspek 

kualitas, aspek efektivitas, dan aspek kualitas.  Adapun respon dari guru mata 

pelajaran biologi terhadap media pembelajaran contextual puzzle digital yaitu

diperoleh jumlah total dari seluruh aspek 145 dari skor maksimal 160 diperoleh

persentase 91%  dengan kriteria sangat layak sehingga layak untuk diujicobakan 

kepada peserta didik. Tingginya penilaian dari guru biologi disebabkan karena 

desain media sudah dilakukan perbaikan terlebih dahulu berdasarkan saran dari 

para ahli materi, ahli bahasa dan pendidikan, dan ahli media. Selain itu, guru 

biologi menganggap bahwa media pembelajaran contextual puzzle digital ini 

sangat menarik dan menyenangkan. Validasi terhadap guru biologi ini 

merupakan validasi terakhir setelah validasi ahli materi, validasi ahli bahasa dan 

pendidikan serta validasi ahli media.
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Tujuan dari validasi guru biologi adalah untuk untuk mengetahui respon 

kelayakan media pembelajaran contextual puzzle digital dan untuk diberi 

masukan, saran dan tanggapan terhadap pengembangan media pembelajaran

contextual puzzle digital.Saran perbaikan yang diberikan oleh guru biologi yaitu

pada sajian latihan susunan puzzle lebih dibuat menantang dan pada Kompetensi 

Dasar 4.5 disajikan puzzle juga agar penilaian kognitif & keterampilan terpenuhi 

dalam media. Dapat disimpulkan bahwa hasil respon guru biologi terhadap 

produk setelah divalidasi yaitu sangat layak untuk diuji cobakan ke peserta didik 

dan digunakan sebagai media pembelajaran

Pada tahap validasi peneliti banyak mendapatkan saran dan masukan dari 

para validator ahli, yaitu dosen ahli materi, dosen ahli bahasa dan pendidikan, 

dosen ahli media maupun guru biologi. Saran dan masukan dari para dosen ahli 

dan guru biologi digunakan sebagai acuan dalam merevisi media pembelajaran 

contextual puzzle digital. Tujuan melakukan revisi adalah agar rancangan produk 

media pembelajaran contextual puzzle digital pada materi archaebacteria dan

eubacteria dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

pada kegiatan pembelajaran biologi di sekolah.

Berdasarkan penilaian dari dosen ahli dan guru biologi dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran contextual puzzle digital yang dikembangkan oleh 

peneliti layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran 

biologi. Setelah produk yang dikembangkan dinyatakan layak maka produk 

berupa media pembelajaran contextual puzzle digital dapat diuji cobakan ke 
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lapangan. Uji coba lapangan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu uji coba terbatas 

dan uji coba lebih luas. Uji coba terbatas dilakukan pada 15 siswa kelas X IPA di 

SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Uji coba terbatas dilakukan dengan tujuan 

agar peneliti mendapatkan gambaran kualitas media sebelum diujicobakan pada 

tahap uji coba skala luas. Pada uji coba terbatas tiga dari 15 peserta didik

memberi penilaian layak dan 12 peserta didik memberi penilaian sangat layak. 

Hasil penilaian akhir yang diperoleh yaitu dengan jumlah 677 dari jumlah skor 

maksimal 780 dengan persentase 87% sehingga dinyatakan sangat layak.

Uji coba skala luas dilakukan setelah media pembelajaran contextual puzzle 

digital direvisi berdasarkan kritik dan masukan peserta didik pada tahap skala 

terbatas. Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti 

adalah menginstal aplikasi macromedia flash 8 pada laptop dan smartphone

peserta didik kemudian membagikan produk yang dikembangkan kepada peserta 

didik berupa media pembelajaran contextual puzzle digital materi archaebacteria 

dan eubacteria, kemudian  peneliti menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian 

yang terdapat di media pembelajaran contextual puzzle digital. Setelah 

melakukan langkah awal, media pembelajaran contextual puzzle digital dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya ialah 

memberikan angket penilaian respon peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan. 

Uji coba skala luas dilakukan pada siswa kelas X IPA 5 dan X IPA 6 yang 

berjumlah 63 orang. Pada tahap uji coba skala luas penilaian yang diperoleh tidak 
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ada yang mendapatkan persentase di bawah 85%. Adapun hasil uji coba skala 

luas yang diperoleh yaitu dengan jumlah total 2989 dari skor maksimal 3276 

dengan persentase 91% sehingga dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Dengan 

demikian media pembelajaran contextual puzzle digital, yang dikembangkan oleh 

peneliti layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran biologi.

Pada proses pengembangan media pembelajaran contextual puzzle digital, 

peneliti menemukan hambatan-hambatan, diantaranya adalah kurangnya 

keterampilan dalam menguasai pembuatan aplikasi. Hanya orang-orang tertentu 

yang menguasai program teknologi yang dapat membuat desain aplikasi media 

pembelajaran contextual puzzle digital dikarenakan sangatlah rumit. Kemudian 

dalam pembuatan button-button next secara otomatis pada bagian puzzle yang 

terdapat di dalam produk Hambatan-hambatan ini diharapkan nantinya dapat 

diatasi oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan aplikasi 

dengan tema serupa.

Media pembelajaran contextual puzzle digital adalah sebuah media 

permainan merangkai potongan gambar yang berantakan agar menjadi suatu 

gambar yang utuh. Contextual  puzzle digital dilengkapi  dengan  gambar yang 

menarik, musik serta pertanyaan-pertanyaan. Media contextual puzzle digital

dioperasikan menggunakan Personal Computer (PC) dan Smartphone.

Permainan  puzzle merupakan  bentuk  permainan  yang  menantang  daya 

kreatifitas  dan  ingatan  siswa  lebih  mendalam  dikarenakan  munculnya  
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motivasi untuk  senantiasa  mencoba  memecahkan  masalah, namun  tetap 

menyenangkan  sebab  bisa  diulang-ulang, melatih konsentrasi peserta didik, 

mengasah otak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih 

kesabaran dan pengetahuan karena peserta didik ikut terlibat saat penyajian atau 

proses pembelajarannya. Kemudian guru bisa mengontrol urutan  materi 

pembelajaran. Puzzle yang dikembangkan dalam bentuk digital sehingga tidak 

mudah rusak dan puzzle yang terdapat dalam media pembelajaran berbasis 

contextual dimana gambar yang digunakan berdasarkan hasil penelitian melalui 

mikroskop elekton. Selain puzzle, soal evaluasipun berbasis contextual artinya 

terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Bersifat portabel, yaitu dapat 

dipelajari dimanapun siswa berada karena disimpan dalam bentuk  Software. 

Media pembelajaran contextual puzzle digital mudah dibawa dan praktis.

Adapun kelemahan metode permainan puzzle yaitu, membutuhkan waktu 

yang lebih lama dan menuntut kreativitas pengajar. Berbeda dengan produk yang 

dikembangkan oleh Alfiatun Nuriah yang dikembangkan dalam bentuk hard 

were sehingga tidak praktis, 19 desain media pembelajaran contextual puzzle 

digital ini memiliki kelebihan dalam segi keefektifan dalam penggunaan karena 

dikembangkan dalam bentuk softwere sehingga dapat digunakan dengan laptop 

maupun smartphone dan tanpa jaringan internet. Pengembangan media 

pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat teknologi dalam 

proses belajar mengajar. Kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran 
                                                          

19  Alfiatun Nuriah, Op.Cit. h. 8
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contextual puzzle digital ini mengindikasikan bahwa media ini dianggap layak 

untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pada mata 

pelajaran biologi materi archaebacteria dan eubacteria.

Media pembelajaran contextual puzzle digital yang telah dikembangkan 

memiliki nilai kelayakan dalam kategori sangat layak sebagai media ajar dalam 

pembelajaran biologi. Hal ini dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh dosen 

ahli, guru biologi, dan peserta didik. Persentase kelayakan yang didapat

berdasarkan kriteria kelayakan menurut Suharsimi Arikunto 20 dimana dikatakan 

layak apabila memperoleh persentase 61 % <P ≤ 80%. Adapun kualitas media 

pembelajaran contextual puzzle digital pada materi archaebacteria dan 

eubacteria berdasarkan penilaian ahli materi dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak dengan persentase 90%, berdasarkan penilaian ahli bahasa dan pendidikan 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan persentase 88%, penilaian ahli 

media dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan persentase 89%. Sedangkan 

respon guru biologi dengan persentase 91%. Respon peserta didik kelas X dalam 

kriteria sangat layak dengan persentase 91% di SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung. 

                                                          
20 Suharsimi arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.35
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pengembangan Media Pembelajaran Contextual Puzlle Digital untuk 

Memfasilitasi Pembelajaran Biologi pada Siswa SMA Kelas X di Bandar 

Lampung telah berhasil disusun dengan menggunakan metode prosedural 

Research and Development atau (R&D) yang didefinisikan oleh Borg and 

Gall dalam buku Educational Research, An Introduction. Untuk menghasilkan 

media tersebut dilakukan dengan tujuh tahapan yaitu: Studi Pendahuluan 

(Research and Information Collecting), Perencanaan Penelitian (Planning), 

Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product), Uji Coba Lapangan 

Pendahuluan atau Terbatas (Preliminary Field Testing), Revisi Hasil Uji 

Lapangan Terbatas (Main Product Revision), Uji Coba Produk Secara Lebih 

Luas (Main Field Testing), dan Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas 

(Operational Product Revision).
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2. Media pembelajaran contextual puzzle digital  yang telah dikembangkan 

memiliki nilai kelayakan dalam kategori sangat layak sebagai media ajar 

dalam pembelajaran biologi. Hal ini dilihat berdasarkan penilaian ahli materi 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan persentase 90%, berdasarkan 

penilaian ahli bahasa dan pendidikan dinyatakan dalam kriteria sangat layak 

dengan persentase 88%, penilaian ahli media dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak dengan persentase 89%. Sedangkan respon guru biologi dengan 

persentase 91%. Respon peserta didik kelas X dalam kriteria sangat layak 

dengan persentase 91%. Sehingga Media Pembelajaran Contextual Puzlle 

Digital layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran biologi khususnya pada materi Archaebacteria dan Eubacteria.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi guru

a. Guru dapat mengaplikasin media pembelajaran contextual puzzle digital

pada setiap pertemuan  pada materi Archaebacteria dan Eubacteria.

b. Bagi guru biologi yang akan menerapkan media pembelajaran contextual 

puzzle digital ini dalam pembelajaran juga perlu memiliki kemampuan 

untuk mengatur waktu pembelajaran secara efektif dan efisien agar tujuan 

pembelajaran dalam media dapat tercapai secara keseluruhan
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2. Bagi peneliti lain

a. Perlu dikembangkan contextual puzzle digital tetapi dengan materi yang 

lainnya.

b. Dapat melanjutkan media pembelajaran contextual puzzle digital hingga 

tahap kesepuluh menurut Borg and Gall, yaitu tahap Dissemination and 

Implementation atau Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir untuk 

menguji coba keefektifan media pembelajaran serta mengetahui 

pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran biologi 

khususnya pada materi Archaebacteria dan Eubacteria.

3. Bagi sekolah

Dapat  menggunakan secara optimal sarana dan prasarana dan teknologi yang 

tersedia dan mengaplikasin media pembelajaran contextual puzzle digital.

4. Bagi peserta didik

Dapat bijaksana dalam memanfaatkan alat teknologi yang  tersedia.
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Story Board Media Pembelajaran Contextual Puzzle Digital untuk Memfasilitasi Pembelajaran Biologi Pada Siswa SMA Kelas 
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No Bagian-bagian Keterangan

1.
Cara Membuat Bagian Beranda.

1. Gunakan Aplikasi Microsoft Office 

Power Point 2007 Klik Insert pilih 

Shapes dan masukan pada setiap kotak 

yang telah di buat.

2. Copy dan Paste shape yang sudah 

dibuat pada Aplikasi Macromedia 

Flash8.



No Bagian-bagian Keterangan

3. Untuk memasukan gambar dan 

mendesain dengan cara klik file pilih 

import dan import my library

kemudian pilih gambar yang 

diinginkan dan pilih Ok.

4. Kemudian menyusun letak gambar 

yang telah dimasukkan agar lebih 

indah dan menarik. 



No Bagian-bagian Keterangan

5. Selanjutnya memasukkan Action Script 

pada setiap tombol perintah yang 

dibuat (Beranda -Keluar )

2.
Cara Membuat Bagian Slide 1. Buat materi yang sudah dibuat dengan 

menggunakan Aplikasi Microsoft 

Office Power Point yang sudah dibuat 

kemudian masukan kedalam Aplikasi 

Macromedia Flash 8.



No Bagian-bagian Keterangan

2. Copy dan Paste kedalam Aplikasi 

Macromedia Flash 8 pada bagian layer

Materi.

3. Kemudian masukan Action Script pada 

tombol Back dan Home agar bisa 

berfungsi sesuai dengan fungsinya.



No Bagian-bagian Keterangan
3.

Cara Membuat Soal 1. Untuk membuat soal menggunakan 

Aplikasi Macromedia Flash 8 dengan 

cara membuat Layer baru diberi nama 

Soal (sesuai keinginan) setelah itu pilih 

Text Tool pada Menu Bar kemudian 

masukan soal yang akan dibuat.

2. Setelah soal telah dibuat masukan 

Action Script agar tombol jawaban 

pilihan salah ataupun benar dapat 

menilai secara otomatis, caranya klik 

Pilihan Jawaban (a-e) ubah menjadi 

Symbol dengan cara klik kanan dan 

pilih Symbol dan masukan Action 

Script.



No Bagian-bagian Keterangan

3. Untuk membuat jawaban pilihan ganda 

berwana dan menarik jika mouse 

memilih salah satu jawaban, maka 

dengan cara double klik pada salah 

satu jawaban pilihan ganda, 

selanjutnya pilih over dan tentukan 

warna yang diinginkan.

4.
Cara Membuat Permainan Puzzle 1. Memilih gambar yang akan dibuat 

puzzle kemudian dimasukkan ke dalam 

Aplikasi Adobe Photoshop CS 7.

2. Sesudah gambar dimasukkan langkah 

selanjutnya memotong gambar menjadi 

bagian potongan puzzle dengan 

menggunakan Polygonal Lasso Tool

yang ada di bagian menu Aplikasi 

Adobe Photoshop CS 7.



No Bagian-bagian Keterangan

3. Selanjutnya jika gambar sudah berhasil 

dipotong menjadi bagian puzzle

kemudian di Save dan formatnya 

menjadi PNG.

4. Jika gambar sudah berhasil disimpan 

selanjutnya gambar dipindahkan ke 

dalam Aplikasi Macromedia Flash 8.



No Bagian-bagian Keterangan

5. Jika ingin mempercantik background 

permainan dengan cara menambahkan 

layer baru dan pilih Rectangle Tool 

dan pilih warna yang dinginkan.

6. Setelah gambar di masukan ubah 

gambar menjadi Symbol dengan cara 

klik potongan puzzle dan pilih Symbol

dan tidak lupa untuk memasukan 

Action Script.

5. Halaman depan (Beranda) Pilihan menu yang terdapat di halaman 

depan atau beranda terdiri dari Beranda, 

Info Puzzle, Kajian Kurikulum, Dasar 

Teori, Contextual Puzzle, Evaluasi, 

Lisensi Penulis dan pilihan Keluar.



No Bagian-bagian Keterangan
6. Info puzzle berisi informasi mengenai 

puzzle dan juga tata cara penggunaan  

media contextual puzzle digital.



No Bagian-bagian Keterangan
7. Kajian kurikulum berisi Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran pada materi Archaebacteria

dan Eubacteria kelas X SMA.



No Bagian-bagian Keterangan
Tujuan pembelajaran berisi tujuan yang 

akan dicapai pada  materi Archaebacteria

dan Eubacteria kelas X SMA.

8. Dasar Teori berisi uraian materi yang 

disajikan dalam bentuk menarik. Terdiri 

dari beberapa komponen yang dapat di 

klik untuk membukanya. 



No Bagian-bagian Keterangan
9. Contextual puzzle berisi puzzle berbasis 

kehidupan sehari-hari. Tiap puzzle 

mewakili indikator, jumlah puzzle yang 

terdapat di dalam produk yaitu 10. Agar 

permainan puzzle lebih menyenangkan 

terdapat iringan musik. 

10 Evaluasi berisi soal multiple choice yang 

berjumlah 20 soal. Tujuan evaluasi yaitu 

untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah disampaikan.



No Bagian-bagian Keterangan
11. Lisensi Penulis berisi biografi penulis dan 

juga pengembang produk.



No Bagian-bagian Keterangan
12. Pilihan keluar berisi pilihan ingin keluar 

atau tidak dari media contextual puzzle 

digital.
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Lampiran D. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Proses Wawancara Pra Penelitian

Gambar 2
Pengisian Angket Analisis Kebutuhan
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Gambar 3
Uji Coba produk Skala Kecil

Gambar 4
Pengisian Angket Respon Peserta Didik 
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Gambar 5
Penejelasan Tentang Media yang di Kembangkan

Gambar 6
Proses Penggunaan Media Contextual Puzzle
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Gambar 7
Uji Coba Produk Skala Luas

Gambar 8
Proses Mengerjakan Soal Evaluasi
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Gambar 9
Guru Mendampingi Peserta Didik

Gambar 10
Pengisian Angket Tanggapan Peserta Didik
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