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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBENTUK 

PERMAINAN ULAR TANGGA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI UNTUK SISWA KELAS X SMA 

Oleh 

Vandiana Gustia Laraswaty 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana karakteristik media pembelajaran 

biologi berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati? (2) Apakah media 

pembelajaran biologi berbentuk ular tangga layak digunakan sebagai media 

pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati kelas X di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung?”. Penelitian dilakukan dengan metode Research and Development (R & D) 

milik Sugiono dengan menerapkan tujuh tahapan diantaranya (1) potensi dan masalah, 

(2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi validasi desain, 

(6) uji coba produk dan (7) revisi produk.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah  wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan teknik persentase, produk layak apabila diperoleh persentase ≥ 

51 %. 

Hasil penelitian telah dikembangkan media pembelajaran berbentuk permainan 

ular tangga pada materi keanekaragaman hayati. Media pembelajaran berbentuk 

permainan ular tangga pada materi keanekaragaman hayati sangat layak digunakan 

dengan memperoleh persentase kelayakan dari ahli media dari validator I sebesar 87 % 

dan pada validator media II mendapatkan persentase 81 %. Kelayakan soal pada materi 

keanekaragaman hayati diperoleh persentase dari validator I sebesar 73 % dan dari 

validator II mendapatkan persentase 75 % dengan kriteria layak. Sedangkan kelayakan 

media setelah uji coba diperoleh 92 % dan 95 % oleh guru dan 87 % oleh peserta didik.  

Adapun karakteristik dari media adalah (1) media permainan ular tangga  

mudah digunakan kapan saja dan dimana saja, (2) media  mempermudah peserta didik 

memahami materi, (3) media dapat membantu belajar aktif dan mandiri, (4) media 

memiliki bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, (5)media memiliki tampilan 

yang menarik.  

Kata kunci: Permainan Ular Tangga, Keanekaragaman Hayati, Media 

Pembelajaran 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MOTTO 

“Man jadda wajada. Man shabara zhafira” 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Barang siapa yang 

bersabar maka ia akan beruntung. 

(Pepatah Arab) 

“Keringat anak kecil menambah kecerdasannya di waktu dewasa.” 

(H.R. Tirmidzi) 

                     

        

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  

(Q.S. Al-Mujadalah:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar 

dirancang dan dijalankan secara profesional. Setiap kegiatan belajar mengajar selalu 

melibatkan pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan 

pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan 

berkesinambungan. Sedangkan anak sebagai subjek pembelajaran yang menikmati 

kondisi belajar yang diciptakan guru.1 

 Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak  serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung 

                                                           
1Pupuh Fathurohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Khusus  (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 8. 



 
 

jawab.2 Untuk itu maka setiap anak wajib mendapatkan pendidikan demi tercapainya 

tujuan  yang telah disebutkan di atas, 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 tanggung jawab. Dalam hal ini proses belajar akan sangat 

mempengaruhi kualitas yang akan dicapai. 

Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan 

merasakan. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktifitas 

pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi dirasakan 

oleh yang bersangkutan sendiri. Guru melihat dari kegiatan siswa sebagai akibat 

adanya aktivitas pikiran dan perasaan siswa, sebagai contoh: siswa bertanya, 

menanggapi, menjawab pertanyaan guru, diskusi, memecahkan permasalahan, 

melaporkan hasil kerja, membuat rangkuman, dan sebagainya. Itu semua adalah gejala 

yang tampak dari aktifitas mental dari emosional siswa. 3  Perintah belajar juga 

disebutkan dalam Al-Qur’an pada surat An Nahl ayat 44 sebagai berikut:  

                           

    

                                                           
2 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2 012), h. 3. 

3 Toto Ruhimat, ed. Kurikulum dan Pembelajaran  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 

125.  



 
 

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

(mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu adz-dzikr (Al 

Qur'an), agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS. An- Nahl, 

16:44)4 

Seperti yang telah dijelaskan pada ayat An Nahl di atas bahwa Allah telah 

memerintahkan kepada manusia untuk menerangkan kepada umat manusia apa yang 

telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Dari kutipan tersebut 

maka Allah telah memerintahkan setiap umatnya untuk belajar dan memberikan 

pengajaran agar umat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. 

Pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. 5  Pembelajaran 

merupakan proses yang di lakukan oleh pihak eksternal kemudian bertujuan untuk 

merubah individu yang belajar dari yang mulanya tidak tahu menjadi tahu. Selain itu 

pembelajaran tidak harus selalu diberikan oleh guru bisa saja melalui sebuah media 

pembelajaran seperti gambar, permainan, televisi, radio dan sumber yang lain. 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian dan memberikan informasi, 

memberikan kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Jika kita benar- 

                                                           
 4Departemen Agama  RI, Al- Qur’an dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 

2000), h.  272. 

5 Karwono,  Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) , h. 20. 



 
 

benar memahaminya maka pemahaman tersebut akan berdampak positif pada cara kita 

membantu proses belajar anak. Pengamatan ketika anak bermain secara aktif dan pasif, 

sangat membantu kita dalam memahami jalan pikiran anak, juga dapat meningkatkan 

keterampilan kita dalam berkomunikasi.6 Dengan belajar sambil bermain maka antara 

siswa dengan guru akan dapat berkomunikasi dengan baik. Guru akan mudah dalam 

memberikan materi kepada peserta didik, peserta didik akan lebih mudah memahami 

materi karena peserta didik tidak merasa bahwa dirinya tengah belajar namun tidak 

sengaja terdapat konten materi yang tengah mereka pelajari. 

Guru adalah fasilitator dan bukan sumber belajarnya. Sehingga peserta didik 

hanya akan menerima petunjuk dan arahan guru, tidak lagi menjadi seorang penerima 

materi. Pengamatan yang dilakukan peneliti saat pra penelitian di SMA 15 Bandar 

Lampung, ada beberapa cara yang dilakukan guru untuk mengisi pembelajaran 

diantaranya melakukan ceramah dengan menyajikan slide ppt,  mencatat materi pada 

buku, dan melakukan diskusi dengan membagi peserta didik menjadi 7-8 orang per 

kelompok yang kemudian mengisi lembar diskusi mengenai suatu topik. Pembelajaran 

tersebut mengakibatkan peserta didik tidak belajar dengan maksimal. Hanya peserta 

didik yang memiliki kemampuan belajar dengan cara mendengarkan atau menulis yang 

memahami materi pada pembelajaran tersebut. Dengan kelompok berjumlah 7-8 orang 

diskusi hanya  dilakukan oleh beberapa peserta didik yang dianggap oleh rekannya 

                                                           
6 Agung Triharso, Permainan kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini 30 

Permainan Matematika  dan sains (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 1. 



 
 

paling memahami materi yang mengerjakan lembar diskusi. Dalam pengamatan juga 

terlihat beberapa  peserta didik lebih senang memainkan handphone daripada belajar. 

Untuk itu guru sangat memerlukan media, alat atau cara yang akan membantu proses 

pembelajaran. Misalnya dengan mengisi pembelajaran dengan menyuguhkan berbagai 

media, contoh-contoh yang terdapat di lingkungan sekitar atau bahkan dengan mengisi 

pembelajaran dengan permainan. 

Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik merupakan hal yang wajar 

dialami oleh guru, yang tidak memahami kebutuhan dari siswa tersebut, baik dalam 

karakteristik maupun dalam pengembangan ilmu. Dalam hal ini, peran seorang guru 

dalam pengembang ilmu sangat besar untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran 

yang tepat dan efisien bagi siswa. Jadi bukan hanya menerapkan pembelajaran berbasis 

konvensional. Pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari suasana pembelajaran yang 

kondusif. Selain itu, hubungan komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan 

baik. 7  Pada hakekatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Dalam hal ini  media pembelajaran 

dapat membuat interaksi antara guru dengan peserta didik misalnya saja dengan 

menggunakan media permainan. 

Tentu saja bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses 

pembelajaran. Dengan media ini, diharapkan terjadi aktifitas belajar sambil bermain. 

Dengan demikian, pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang 

                                                           
7 Daryanto, Media Pembelajaran  (Bandung: Satu Nusa, 2010), h. 1. 



 
 

belajar. 8  Sebuah pembelajaran akan berjalan dengan baik jika guru mengatur 

penyampaian pesan atau informasi dengan baik sehingga membuat peserta didik akan 

menerima pesan tersebut dengan baik. Yang dimaksudkan adalah  pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, bisa menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kemampuan peserta didik, seperti permainan atau yang lainnya. Dengan menggunakan 

media maka informasi akan lebih mudah disampaikan oleh guru. 

Adapun media menurut Heinich, mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima.9 Telah dijelaskan 

bahwa jika suatu media membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instrukstusional atau mengandung arti pengajaran yang disebut media pembelajaran. 

Artinya, permainan yang diaplikasikan dalam pembelajaran dapat memberikan 

informasi kepada peserta didik mengenai suatu materi pelajaran dengan cara yang lebih 

aktif . Dengan demikian dapat diartikan bahwa permainan merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan penggunaan yang tepat 

maka suatu pembelajaran akan berjalan dengan baik dan efisien. 

Pembelajaran yang menyenangkan sangat dibutuhkan guna membuat sistem 

pembelajaran lebih aktif dan menarik, sehingga peserta didik cenderung tidak bosan 

dengan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan juga dapat 

meningkatkan keinginan belajar peserta didik. Keadaan yang ada saat ini adalah 

                                                           
 8 Ibid, h. 53. 

 9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi I  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4. 



 
 

minimnya penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Menurut penuturan 

Ibu Gina selaku guru biologi di SMAN 15 Bandar Lampung pembelajaran 

menggunakan media powerpoint, papan tulis, dilakukan dengan cara menerangkan tiap 

poin yang ada dalam power point dan belum pernah menggunakan media permainan 

ular tangga. Jika dalam penjelasan siswa menemukan istilah-istilah yang belum 

dipahami peserta didik di instruksikan untuk mencari di buku atau di literatur lain 

seperti internet.10 Kesempatan membuka internet selalu dimanfaatkan oleh peserta 

didik untuk membuka media sosial yang mereka miliki. Akhirnya peserta didik tidak 

konsentrasi lagi untuk belajar. Guru tidak menggunakan media seperti permainan atau 

sejenisnya. Padahal permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif baik antara 

peserta didik dengan guru dan sebaliknya, juga peserta didik kepada rekannya. 

Menggunakan permainan ular tangga pada awal pembelajaran, siswa akan 

berada pada tahap penyesuaian atau adaptasi. Karena itu masih banyak yang bertanya 

mengenai cara bermain sirkuit pintar/ular tangga, meskipun hampir semuanya bisa 

bermain ular tangga. Namun demikian, banyaknya pertanyaan yang muncul justru 

menyebabkan keaktifan siswa meningkat. Konsentrasi siswa juga meningkat, sehingga 

muatan kognitif yang ada dalam permainan semakin cepat diserap. Selain aspek 

kognitif, muatan afektif dan psikomotorik juga meningkat. Aspek afektif dapat terjadi 

akibat interaksi antar siswa dalam bersaing  menjadi yang terbaik. Mereka saling 

                                                           
10 Gina, wawancara dengan guru biologi, SMAN 15  Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 8 Februari 2017. 



 
 

mengoreksi, mengingatkan, berdiskusi, bermain dengan jujur, dan saling menghormati 

satu sama lain ketika mendapat giliran bermain, seakan-akan tutor sebaya terbentuk 

secara otomatis tanpa dipandu dan diperintah guru. Sementara itu, aspek psikomotorik 

dapat diperlihatkan dari keaktifan siswa dalam bertanya, bermain dan berdiskusi.11 

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki permainan ular tangga ini yang melatar belakangi 

peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran biologi berbentuk permainan 

ular tangga. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Yumarlin dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa permainan ular tangga kuis pembelajaran Sains mampu 

melibatkan anak secara aktif dan permainan dapat dilakukan secara individu maupun 

kelompok. 12  Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri Zudhah Ferryka, ia 

membuat permainan ular tangga bangun ruang. Penelitian tersebut mengharuskan 

peserta didik menjawab pertanyaan sesuai dengan bangun ruang yang didapatkannya 

saat melempar dadu. Pengulangan yang dilakukan oleh peserta didik secara terus 

menerus menyebabkan siswa lebih mudah memahami materi bangun ruang. 13 

Penjelasan dari kedua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan permainan ular tangga  membuat peserta didik belajar lebih aktif dan 

                                                           
11 Yasin Yusuf, Umi Aulia, Sirkuit  Pintar Melejitkan kemampuan Matematika & 

Bahasa Inggris dengan Metode Ular Tangga  (Cet. 1) (Jakarta: Visi media, 2011), h. 15. 

12 Yumarlin, “Pengembangan Permainan Ular Tangga  Untuk Kuis Mata Pelajaran Sains 

Sekolah Dasar”. Jurnal Teknik, Vol. 3 No. 1 (April 2013), h. 83.  
13 Putri Zudhah Ferryka.  “Permainan Ular Tangga Dalam Pembelajaran Matematika Di 

Sekolah Dasar”.  Magistra  No. 100 Th. XXIX (Juni 2017), h. 63. 



 
 

lebih mudah memahami materi karena permainan ular tangga memiliki sistem 

permainan yang berulang.  

Menggunakan permainan sebagai alat untuk menyampaikan materi memiliki 

banyak keuntungan seperti pembelajaran akan lebih menyenangkan, adanya interaksi 

antara guru dengan peserta didik yang akan menumbuhkan perasaan simpati antara 

peserta didik dan guru sehingga pembelajaran menjadi lebih akrab, perasaan akrab ini 

membuat peserta didik tidak canggung untuk bertanya tentang materi yang belum 

mereka pahami. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Salah satu 

permainan yang dapat diterapkan adalah permainan ular tangga. 

Permainan ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan ular tangga dibagi dalam kotak- 

kotak kecil dan beberapa kotak digambar sejumlah “tangga” atau “ular” yang 

menghubungkannya dengan kotak lain. Tidak ada papan permainan standar dalam ular 

tangga, jadi setiap orang dapat menciptakan ukuran papan permainan ular tangga, 

dengan jumlah kotak, ular, dan tangga sesuai yang diinginkan.14 Dari uraian di atas 

maka sebenarnya bisa saja guru memanfaatkan media pembelajaran dengan membuat 

suatu permainan atau game yang dapat diaplikasikan dalam materi biologi. Sehingga 

pembelajaran dapat lebih menarik perhatian peserta didik. Namun penggunaan suatu 

media juga tidak hanya berorientasi pada menjadikan siswa menjadi aktif di kelas, 

melainkan juga melihat kelayakan penggunaan media tersebut.  

                                                           
14 Yumarlin MZ,  Op. Cit. h.76-77.  



 
 

Peneliti memilih SMA Negeri 15 karena sekolah tersebut sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Sekolah tersebut belum pernah menggunakan media pembelajaran 

berbentuk media permainan. Media pembelajaran yang digunakan masih terbatas, 

sehingga membuat peneliti memilih sekolah ini untuk dijadikan pilihan untuk 

melaksanan penelitian.  

Peneliti melakukan pra penelitian yang lakukan di SMA Negeri 15  Bandar 

Lampung, peneliti melakukakan wawancara dengan salah satu guru biologi yakni Ibu 

Gina. Menurut beliau materi biologi yang sangat kompleks untuk kelas sepuluh (X) 

adalah keanekaragaman hayati.15 Menurut beliau peserta didik kurang bisa mengikuti 

materi tersebut. Karena materi keanekaragaman hayati memiliki cakupan materi yang 

luas.  

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Rita Diana yang juga guru mata pelajaran 

biologi di SMAN 15, beliau mengungkapkan bahwa cakupan materi keanekaragaman 

hayati terlalu banyak dan hampir keseluruhannya adalah hafalan sehingga peserta didik 

kesulitan dalam menghafal materi yang begitu banyaknya. 16  Materi yang begitu 

banyaknya membuat peserta didik malas belajar, apabila peserta didik diberikan tugas 

mereka cenderung membuka internet dan tidak membaca buku. Dengan alasan 

membuka internet jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dari pada membuka buku. 

                                                           
 15 Gina, wawancara dengan guru biologi, SMAN 15 Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 8 Februari 2017. 

16 Rita Diana, wawancara dengan guru biologi, SMAN 15 Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 13 Februari 2017. 



 
 

Selain tugas, anak juga cenderung memilih  gadget dari pada harus bermain dengan 

teman sebayanya. Dengan kecanggihan aplikasi yang ada pada handpone mereka maka 

peserta didik lebih sering menyendiri dan kurang berbaur dengan lingkungan. Untuk 

itu maka peneliti mengembangkan produk berupa media pembelajaran biologi berupa 

permainan ular tangga yang bisa dimainkan oleh 4-5 orang. Dengan media ini 

diharapkan peserta didik tidak lagi bermain handphone  dan dapat fokus ketika belajar 

di dalam kelas.  

Dalam penelitian ini penliti menggunakan desain penelitian research and 

development guna mengembangkan media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga. 

Dari penelitian ini peneliti berharap bahwa media yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran biologi. 

Atas saran dari guru mata pelajaran biologi yang diungkapkan saat pra 

penelitian maka penulis memilih materi keanekaragaman hayati sebagai materi yang  

digunakan dalam penelitian. Kemudian materi tersebut diaplikasikan dalam bentuk 

permainan ular tangga dengan judul “Pegembangan Media Pembelajaran Biologi 

Berbentuk Permainan Ular Tangga Pada Materi Keanekaragaman Hayati untuk Siswa 

Kelas X SMA”.  

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 

diantaranya adalah: 

1. Kurangnya variasi penggunaan media pembelajaran. 



 
 

2. Guru dijadikan sumber belajar, peserta didik hanya menerima apa yang 

diajarkan guru tanpa mencari pengetahuan dari sumber lain. 

3. Media pembelajaran ular tangga dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

biologi, namun guru belum pernah mengembangkan media pembelajaran 

berbentuk permainan ular tangga dalam pembelajaran biologi. 

4. Saat pembelajaran peserta didik lebih cenderung menggunakan gadget untuk 

membuka sosial media, sehingga tidak membentuk interaksi dengan teman atau 

gurunya.  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka dibuat pembatasan 

masalah untuk penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Penelitian difokuskan hanya pada peserta didik kelas X di SMAN 15 Bandar 

Lampung. 

2. Media yang dibuat adalah permainan berupa ular tangga pada materi 

keanekaragaman hayati. 

3. Penelitian ini difokuskan pada karakteristik dan kelayakan media pembelajaran 

berbentuk ular tangga untuk digunakan pada materi keanekaragaman biologi  

kelas X di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 



 
 

1.  Bagaimana karakteristik media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati?  

2. Apakah media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga layak digunakan 

sebagai media pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati kelas X di 

SMA Negeri 15 Bandar Lampung?”  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui karakteristik media pembelajaran berbentuk Ular Tangga dengan 

materi keanekaragaman hayati. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan media Ular 

Tangga yang akan dikembangkan sebagai media dalam pembelajaran biologi 

dengan materi keanekaragaman hayati pada kelas X di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung.  

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki manfaat secara teoritis dan juga 

manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang 

dapat  digunakan dalam proses pembelajaran serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang 

mengenai perkembangan media belajar biologi khususnya.  



 
 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbentuk ular tangga 

ini memiliki manfaat antara lain: 

1. Guru: dalam penelitian ini menghasilkan produk media pembelajaran 

ular tangga yang dapat dijadikan alternatif dalam melakukan proses 

pembelajaran meteri keanekaragaman hayati. 

2. Peserta didik: melalui media ini siswa akan lebih mudah memahami dan 

mengingat konsep biologi khususnya materi keanekaragaman hayati. 

3. Sekolah: dengan memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat 

konsep materi keanekaragaman hayati maka kualitas pendidikan di 

sekolah lebih meningkat. 

4. Peneliti: dengan adanya penelitian mengenai media pembelajaran maka 

peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih baik. 



 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Pembelajaran Biologi 

1. Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu 

melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak 

terampil menjadi terampil. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapat tiga 

unsur pokok dalam belajar, yaitu: (1) proses, (2) perubahan perilaku, dan (3) 

pengalaman.17  

Kata dasar “Pembelajaran”  adalah belajar. Dalam arti sempit pembelajaran 

dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat 

melakukan kegiatan belajar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Perubahan tingkah 

laku tersebut bukan karena pengaruh obat-obatan atau zat kimia lainnya dan cenderung 

bersifat permanen. Istilah “pembelajaran” (instruction) berbeda dengan istilah 

“pengajaran” (teaching). 

                                                           
17 Toto Ruhimat, et.al., Kurikulum dan Pembelajaran edisi III  (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h. 124. 

 



 
 

Kata pengajaran lebih bersifat formal dan hanya ada dalam konteks guru 

dengan peserta didik di kelas/sekolah, sedangkan kata “pembelajaran” tidak hanya 

dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas secara formal, akan tetapi meliputi 

kegiatan-kegiatan belajar didik di luar kelas yang mungkin saja tidak dihadiri guru 

secara fisik.18  

Pada hakekatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan adalah isi atau ajaran yang 

dituangkan ke dalam simbol-simbol baik secara verbal (kata-kata dan tulisan) maupun 

nonverbal.19 Untuk itu maka pembelajaran harus dilakukan secara hati-hati dan secara 

cermat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dari materi.  

Di antara para pakar teori kognitif, paling tidak ada tiga yang terkenal yaitu 

Piaget, Bruner, dan Ausubel. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan 

pola tahap-tahap perkembangan tertentu dengan umur seseorang, serta melalui proses 

asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. Sedangkan Bruner mengatakan bahwa belajar 

terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan 

ditentukan oleh umur. Sementara ini Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi 

jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan 

pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan 

stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang 

                                                           
18 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Rosdakarya, 2009), h.10. 

19 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Satu Nusa, 2010), h. 4. 



 
 

sudah dipahami.20 Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar yang 

baik akan terjadi apabila suatu pembelajaran dilakukan sesuai dengan usia peserta didik 

diaplikasikan dengan suatu media pembelajaran agar mudah menyampaikan pesan dan 

informasi sehingga materi akan mudah disimpan dalam memori peserta didik. 

Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara 

peserta didik dan pendidik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran  yang 

berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula. 

Selain itu pembelajaran adalah perpaduan antara kegiatan belajar dan mengajar. 

Keterampilan pengajaran dalam menyampaikan bahan pelajaran sangat menentukan 

keberhasilan proses mengajar. Belajar merupakan suatu perubahan pada individu, 

bukan sebagai hasil dari perubahan. Perubahan di sini termasuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai/karakter, dan penggunaan pengetahuan dalam 

kehidupan sosial.21 Interaksi antara pendidik dan peserta didik akan tercapai apabila 

tersedia suatu alat seperti media pembelajaran yang dapat digunakan pendidik untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

                                                           
20 Asri Budiningsih, Belajar & Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 51. 

21 Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistyowati, Metodelogi Pembelajaran IPA (Jakarta: 

PT Bumi Aksara), h. 35. 



 
 

2. Pembelajaran Biologi 

 Biologi (biology) merupakan cabang sains yang mempelajari tentang seluk- beluk 

kehidupan makhluk; disebut juga ilmu hayat22. Biologi adalah bagian dari ilmu sains 

(ilmu pengetahuan) yang membahas mengenai kehidupan dan menjadi subjek mata 

pelajaran di sekolah diseluruh dunia. Pada pendidikan di Indonesia, biologi 

diperkenalkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan belajar 

biologi peserta didik dapat mempelajari dirinya sendiri sebagai makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Dengan belajar biologi, juga akan membangkitkan pengertian dan rasa 

sayang pada makhluk hidup, rasa peduli terhadap lingkungan hidup kita, serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah melalui penelitian dan percobaan. 

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. 23  Biologi dapat diartikan hasil kegiatan manusia 

berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar. 

Sehingga pembelajaran biologi bukan hanya untuk penguasaan kumpulan pengetahuan 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. 

                                                           
22 Setya Nugraha, R. Maulina F, Kamus Biologi (Surabaya: Karina), h. 81. 

23Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung: FP MIPA UPI, 2003), h. 

33. 



 
 

Biologi adalah bidang yang memiliki cakupan luar biasa, dan siapa pun yang 

gemar mengikuti berita mengetahui bahwa pengetahuan biologi berkembang dengan 

kecepatan yang terus meningkat.24 Pesatnya perkembangan ilmu biologi menuntut 

pendidik dan peserta didik untuk memperbaharui ilmu yang telah dimiliki. Sehingga 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas juga menuntut pendidik dan peserta 

didik aktif dalam menggali informasi terbaru mengenai ilmu biologi.   

B. Media  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Gerlach & Elly mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.25 

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa media disebut juga alat untuk 

menyampaikan pesan. 

                                                           
24 Campbell, Reece, Biologi (ed. 8) (Jakarta: Erlangga, 2010), II, h. 3. 

25 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (ed. I) (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3. 



 
 

Kontribusi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton, adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

b. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

c. Pembelajaran dapat lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. 

d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Kualitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

e. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan. 

f. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

g. Peran guru mengalami perubahan kearah yang positif.26 

 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Adapun metode adalah 

prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna 

mencapai tujuan pembelajaran.  

 

 

 

Gambar 2.1.  

Fungsi Media Dalam Proses Pembelajaran 

 

 

                                                           
26 Daryanto, Op. Cit. h. 5. 
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2. Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut.27  

(1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis (dalam 

bentuk kata-kata terulis atau lisan belaka). 

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

(a) Objek yang terlalu besar-bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model; 

(b) Objek yang kecil-dibantu dengan proyektor mikro, film, bingkai, film, 

atau gambar; 

(c) Gerak yang terlalu lambat atau cepat, dapat dibantu dengan timelapse 

atau high speed photography; 

(d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilakn lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

(e) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain,  

(f) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-

lain) dapat divisualkan melalui film, film bingkai, gambar dan lain- lain. 

                                                           
27 Arif S. Sadiman et. al. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

pemanfaatannya (ed. 1) (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 17-18. 



 
 

(3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

(a) Menimbulkan kegairahan belajar; 

(b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan; 

(c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

(4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami 

kesulitan bilamana semua itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit 

bila latar belakang guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat 

diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

(a)  Memberikan perangsang yang sama; 

(b) Mempersamakan pengalaman; 

(c) Menimbulkan persepsi yang sama 

 Kegunaan media pendidikan jika melihat uraian di atas memiliki poin penting 

diantaranya adalah memperjelas penyajian materi, mengatasi keterbatasan (ruang, 

waktu dan daya indera), membuat siswa menjadi aktif, dan memberikan perangsang 

yang sama dalam pembelajaran. 

Selanjutnya beberapa fungsi media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar peserta didik, yaitu:  



 
 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

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

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 tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga apalagi bila 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, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.28 

  Dengan menggunakan media pembelajaran maka kegiatan pembelajaran 

dikelas lebih menarik dan materi lebih mudah dipahami oleh siswa, metode mengajar 

lebih bervariasi sehingga tidak menyebabkan kebosanan dan menjadikan siswa lebih 

belajar aktif di kelas. 

3. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Elly mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk 

mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang 

mungkin guru tidak bisa mampu (atau kurang efisien) melakukannya.29 

                                                           
28 Azhar Arsyad, Op. Cit. h. 24-25. 

29 Ibid, h. 12-13. 



 
 

Pertama, ciri fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau 

kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 

disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukan dan diamati kembali 

seperti kejadian aslinya. 

Kedua, ciri manipulative, artinya media dapat menampilkan kembali obyek atau 

kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 

keperluan.Misalnya, diubah ukurannya, kecepatanya, warnanya, dan dapat 

pula diulang-ulang penyajiannya. 

Ketiga, ciri distributive, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV 

atau radio. 

C. Permainan Ular Tangga 

1. Pengertian Permainan 

Menurut pakar psikologi, permainan adalah suatu metode yang sesuai untuk 

belajar keterampilan sosial karena permainan dapat menciptakan suasana yang santai 

dan menyenangkan. Dalam suasana seperti itu, orang dapat belajar dengan baik dan 

sungguh-sungguh. Selain itu sudah terbukti bahwa tingkah laku seseorang dalam 

permainan sama dengan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, mengenai cara 

untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, merencanakan sesuatu, dan 



 
 

berkomunikasi.30 Jadi permainan adalah cara bermain dengan mengikuti aturan-aturan 

tertentu yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok guna mencapai 

tujuan tertentu. Alat permainan adalah semua alat bermain yang dapat digunakan oleh 

peserta didik untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki barbagai macam sifat, 

sepertibongkar pasang, mengelompokan memadukan, mencari padanannya, 

merangkai, membentuk, atau menyusun sesuai dengan bentuk aslinya. Selain itu 

menurut pendapat Mayke Tedjasaputro menyatakan bahwa belajar dengan bermain 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mempraktekkan, dan 

mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian yang tak terhitung 

banyaknya.31 

Permainan (games) adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu 

sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. 

Sebagai media pendidikan, permainan mempunyai beberapa kelebihan berikut ini. 32 

(1) Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu 

yang menghibur. Permainan menjadi menarik sebab di dalamnya ada unsur 

kompetisi, ada keragu-raguan karena kita tak tahu sebelumnya siapa yang 

bakal menang dan kalah. 

                                                           
30 Saeful Zaman, Ryan R. Helmi, Gibasa Team. Games Kreatif Pilihan untuk 

Meningkatkan Potensi Diri & Kelompok (Jakarta: Gagas Media, 2010), h. 1. 

31 Yumarlin MZ, “Pengembangan Permainan Ular Tangga Untuk Kuis Mata 

Pelajaran Sains Sekolah Dasar”. Jurnal Teknik, Vol. 3 No. 1 (april 2013),  h.76-77.  

32 Sadiman, Op. Cit. h.75,79. 



 
 

(2) Permainan memungkinkan adanya partisipatif aktif dari siswa untuk 

belajar. Seperti yang kita ketahui belajar yang baik adalah belajar yang 

aktif. Permainan mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa  

(3) Dalam proses belajar secara aktif. Dalam kegiatan belajar menggunakan 

permainan, peran guru atau tutor tidak kelihatan tetapi interaksi antar siswa 

atau warga belajar menjadi lebih menonjol. Di sini setiap siswa/ warga 

belajar menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Seringkali masalah yang 

mereka hadapi mereka pecahkan sendiri terlebih dahulu. Bila mereka tidak 

bisa baru menanyakannya kepada guru atau tutor. Karena interaksi seperti 

ini mereka jadi mengetahui kekuatan masing-masing dan dapat 

memanfaatkannya. 

(4) Permainan dapat memberikan umpan balik langsung. Umpan balik yang 

secepatnya atas apa  yang kita lakukan akan memungkinkan proses belajar 

jadi lebih efektif. Umpan balik tersebut akan memberitahukan apakah yang 

kita lakukan tersebut benar, salah, menguntungkan, atau merugikan. Bila 

memberikan hasil positif tindakan tersebut/serupa bisa dilakukan namun 

bila hasilnya negatif tentu saja patut dihindari. Setiap siswa atau warga 

belajar tudak hanya belajar dari pengalamannya sendiri tetapi juga dari 

pengalaman orang lain. 

(5) Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran- peran 

kedalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. Keterampilan 

yang dipelajari melalui permainan jauh lebih mudah untuk diterapkan ke 



 
 

kehidupan nyata sehari-hari daripada keterampilan- keterampilan yang 

diperoleh lewat penyampaian pelajaran secara biasa. 

(6) Permainan bersifat luwes. Salah satu sifat permainan yang menonjol adalah 

keluwesannya.  

(7) Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

Sebagaimana halnya media-media yang lain, permainan dan simulasi memiliki 

kelemahan atau keterbatasan yang patut dipertimbangkan antara lain:33 

1) Karena asyik, atau belum mengenai aturan/teknis pelaksanaan; 

2) Dalam mensimulasikan situasi sosial permainan cenderung terlalu 

menyederhanakan konteks sosialnya sehingga tidak mustahil siswa justru 

memperoleh kesan yang salah; 

3) Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa orang siswa saja 

padahal keterlibatan seluruh siswa atau warga belajar amatlah penting agar 

proses belajar bisa lebih efektif dan efisien. 

2. Ular Tangga 

Ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan 

berapa langkah yang harus dijalani bidak. Papan ularnya sendiri berupa gambar kotak-

                                                           
33  Ibid, h. 80. 



 
 

kotak 10 baris dan 10 kolom dengan nomor 1-100, serta bergambar ular dan tangga. 

Para pemain di undi untuk menentukan siapa yang jalan pertama kali dan seterusnya.34  

Permainan ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan ular tangga dibagi dalam kotak-

kotak kecil dan beberapa kotak digambar sejumlah “tangga” atau “ular” yang 

menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870. 

Tidak ada papan permainan standar dalam ular tangga, jadi setiap orang dapat 

menciptakan ukuran papan permainan ular tangga, dengan jumlah kotak, ular, dan 

tangga sesuai yang diinginkan.35 Oleh karena permainan ini dapat dilakukan oleh dua 

orang atau lebih, dengan jumlah kotak dan cara bermain yang dapat disesuaikan sendiri 

oleh guru yang dapat membuat terciptanya pembelajaran yang lebih baik dan tidak 

monoton. 

Jika ada 2 atau 3 anak diperlukan selembar kertas untuk mencatat masing- 

masing nilai yang diperoleh. Untuk menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. 

Pertama anak meletakkan kerucut pada kotak pertama di lembar kertas Ular Tangga. 

Lalu memasukan dadu ke dalam gelas kecil. Setelah dikocok-kocok terlebih dahulu 

dadu dijatuhkan. Pada permukaan sisi dadu akan terlihat berapa bintik yang muncul. 

Jika bintiknya ada 6 maka menggeser kerucut pada kotak ular tangga sebanyak 6 

                                                           
 34  A. Husna M., 100+ Permainan Tradisional Indonesia (Yogyakarta: C.V. Andi 

Offset, 2009), h. 145- 146. 

35  Yumarlin, Op.Cit. h. 79. 



 
 

langkah. Bidak yang berhenti pada ekor harus turun ke kotak yang terdapat kepala 

ularnya. Jika bidak berhenti di bawah tangga maka pemain dapat langsung naik ke 

kotak tempat ujung tangga terakhir. Pemain yang pertama kali tiba di garis finish adalah 

pemenangnya.36 Dapat diketahui bahwa permainan ular tangga memiliki cara bermain 

dasar yang sangat mudah sehingga jika diaplikasikan dalam sebuah media 

pembelajaran dapat dengan mudah digunakan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN 01 Genuksari Semarang, SDN 

01 Sekaran, SDN 07 Petompon Semarang, dan SMP Daar El-Qolam Tangerang dalam 

menggunakan permainan ular tangga pada awal pembelajaran, siswa akan berada pada 

tahap penyesuaian atau adaptasi. Karena itu masih banyak yang bertanya mengenai 

cara bermain sirkuit pintar/ular tangga, meskipun hampir semuanya bisa bermain ular 

tangga. Namun demikian, banyaknya pertanyaan yang muncul justru menyebabkan 

keaktifan siswa meningkat. Konsentrasi siswa juga meningkat, sehingga muatan 

kognitif yang ada dalam permainan semakin cepat diserap. Selain aspek kognitif, 

muatan afektif dan psikomotorik juga meningkat. Aspek afektif dapat terjadi akibat 

interaksi antar siswa dalam bersaing  menjadi yang terbaik. Mereka saling mengoreksi, 

mengingatkan, berdiskusi, bermain dengan jujur, dan saling menghormati satu sama 

lain ketika mendapat giliran bermain, seakan-akan tutor sebaya terbentuk secara 

otomatis tanpa dipandu dan diperintah guru. Sementara itu, aspek psikomotorik dapat 

                                                           
36 Sri mulyani, 45 Permainan Tradisional Anak Indonesia (Yogyakarta: Langensari 

Publishing, 2013), h. 122-123. 



 
 

diperlihatkan dari keaktifan siswa dalam bertanya, bermain dan berdiskusi.37 Uraian 

di atas menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki permainan ular tangga 

diantaranya adalah: 

1. Membuat siswa lebih aktif,  

2. Membuat siswa lebih berkonsentrasi,  

3. Mempermudah siswa menyerap muatan kognitif,  

4. Terjadi interaksi antar siswa terjadi dengan baik karena mereka akan saling 

mengoreksi, mengingatkan, berdiskusi, dan bermain dengan jujur,  

5. Serta membuat pembelajaran tidak terpaku pada guru hal ini berarti 

pembelajaran terjadi secara mandiri oleh peserta didik.  

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman adalah watak kehidupan.38 Keanekaragaman hayati (biodiversity) 

merupakan keseluruhan keanekaragaman mahluk yang diperlihatkan sesuatu daerah 

mulai dari keanekaragaman genetika, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman 

ekosistemnya.39 Keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman dan 

keberagaman sifat/ciri makhluk hidup. Didalam satu jenis makhluk hidup juga 

dijumpai adanya perbedaan/keberagaman. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur’an 

dalam surat Faathir pada ayat 28 sebagai berikut: 

                                                           
37 Yasin Yusuf, Umi Aulia, Sirkuit  Pintar Melejitkan kemampuan Matematika & 

Bahasa Inggris dengan Metode Ular Tangga  (Jakarta: Visi media, 2011), h. 15. 

38 Campbell, Reece, Op. Cit. I, h. 12. 

39 Setya Nugraha, R. Maulina F., Op. Cit. h. 273. 



 
 

                           

                   

Artinya: 

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

Nya, hanyalah ulama.”40  

 Dari ayat Faathir diatas yang dimaksud dengan ulama ialah orang-orang yang 

mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan 

untuk mempelajari segala macam yang ada di bumi tidak terkecuali keanekaragaman 

hayati. Seperti yang tertera pada ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada kita 

untuk mempelajari binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang tentu 

sangat bermacam warna dan jenisnya. Keanekaragaman adalah memperbanyak diri 

sendiri karena interaksi populasi yang kompleks mengalami interaksi pemangsa-

mangsa.  Interaksi simbiotik yang dihasilkan dalam suatu komunitas yang 

beranekaragam  mencegah agar suatu populasi tidak menjadi dominan.  

Meskipun sangat beranekaragam, kehidupan juga menunjukan kesatuan yang 

luar biasa. Seperti yang akan dijelaskan berikut ini:41  

a)  Domain bacteria 

                                                           
40 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 

2000), h. 437. 

41  Campbell, Reece, Op.Cit., I, h. 14. 



 
 

Bacteria adalah prokariota yang paling beranekaragam dan tersebar luas, dan 

kini terbagi-bagi menjadi menjadi banyak kingdom.  

 

 
Gambar 2.2. 

Gambar Klasifikasi Mahluk Hidup. 

(Sumber: http:// falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/01/klasifikasi-sistem-5-kingdom.html) 

 

b) Domain archaea 

Banyak prokariota yang dikenal sebagai arkae hidup dilingkungan ekstrem di 

bumi, misalnya di danau asin dan mata air yang panas sekali. 

c) Domain eukarya 

Eukarya meliputi monera, protista, fungi, plantae, dan animalia.Protista adalah 

eukariota uniseluler dan kerabat- kerabat multiselulernya yang relatif 

sederhana. Fungi didefinisikan sebagian berdasarkan mode nutrisi anggotanya. 

Plantae terdiri dari eukariota multiselular yang melakukan fotosintesis, 

pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam makanan. Dan animalia 

terdiri dari eukariota multiselular yang mengingesti organisme lain.  



 
 

Sampai sekitar 20  tahun lalu, sebagian besar ahli biologi menuruti skema 

taksonomi yang membagi keanekaragaman kehidupan menjadi lima kingdom, 

tumbuhan, hewan, fungi, organism eukariota bersel tunggal, dan prokariota. Namun 

meskipun debat terus berlanjut di tingkat kingdom, ada konsensus bahwa kingdom 

mahluk hidup kini dapat dikelompokkan tiga tingkat klasifikasi yang lebih tinggi lagi, 

disebut domain. Ketiga domain itu dinamakan Bacteria, Archae, dan Eukarya. Semua 

organisme yang menyusun domein Bacteria dan domain Archae adalah prokariota. 

Sebagian prokariota bersel tunggal dan berukuran mikroskopik. Semua eukariota 

(organisme bersel eukariot) kini dikelompokkan ke dalam berbagai kingdom dalam 

domain Eukarya.42 Seperti gambar 2.3 di bawah ini menunjukan variasi dari tema 

bunga yang sama. Misalnya, masing-masing bunga memiliki petal serupa bibir yang 

memikat serangga penyerbuk dan menjadi landasan mendarat bagi penyerbuk.  

Tungkai depan pada kelelawar misalnya, walaupun teradaptasi untuk terbang, 

sebenarnya memiliki semua tulang, sendi, saraf , dan pembuluh darah yang sama 

dengan yang ditemukan pada berbagai tungkai mamalia lain, mulai dari lengan 

manusia, kaki depan kuda, dan sirip paus. Bahkan, semua tungkai depan mamalia 

merupakan variasi anatomi dari satu arsitektur yang sama, seperti bunga-bunga pada 

gambar anggrek yang merupakan variasi dari tema dasar ‘anggrek’. 

                                                           
42 Ibid, h. 12-13. 



 
 

 
Gambar 2.3  

Gambar Kesatuan dan Keanekaragaman Family Anggrek 

(Sumber: http// heykinabcde.blogspot.co.id/2011/01/keanekaragaman-hayati-

anggrek.html) 

 

Contoh kekerabatan semacam itu menghubungkan kesatuan dalam keanekaragaman 

kehidupan dengan konsep Darwin  mengenai penurunan dengan modifikasi. Dalam 

pandangan ini, kesatuan anatomi tungkai mamalia mencerminkan pewarisan stuktur 

tersebut dari nenek- moyang bersama- mamalia ‘prototipe’ yang merupakan asal dari 

mamalia lain. Keanekaragaman tungkai mamalia adalah hasil dari modifikasi oleh 

seleksi alam yang bekerja selama jutaan generasi dalam konteks lingkungan yang 

berbeda-beda.43 Modifikasi-modifikasi alami yang didapatkan makhluk hidup yang 
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telah disebutkan diatas menyebabkan keanekaragaman yang semakin kompleks. 

Modifikasi tersebut tidak lain adalah untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan. 

2. Jenis-jenis Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, 

mulaidari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Secara garis besar 

keanekaragamanhayati terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu:  

1) Keanekaragaman Genetis 

Keanekaragaman tingkat gen dimulai dari seorang biarawan bernama Gregor 

Mendel yang mendokumentasikan mekanisme pewarisan sifat. Saat ini dapat kita 

amati berbagai macam warna pada kulit, ada yang memiliki kulit berwarna putih, 

hitam, coklat. Ada juga bunga berwarna merah, ungu, putih,dan kuning untuk satu 

jenis bunga mawar misalnya. 

 Kita juga mengenal berbagai ragam warna pada bola mata, hitam, coklat, biru, 

hijau, atau abu-abu; rambut berwarna hitam, coklat, pirang, atau merah. Berbagai 

macam warna yang telah disebutkan adalah contoh dari keanekaragaman tingkat 

gen.44 Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman gen adalah 

keanekaragaman yang terjadi apabila terdapat variasi genetik didalam mahkluk 

hidup itu sendiri.  

Keanekaragaman genetis tidak hanya terdiri dari variasi genetis individual 

dalam suatu populasi, namun juga variasi genetis di antara populasi-populasi yang 
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seringkali diasosiasikan dengan adaptasi terhadap kondisi lokal. Jika sebuah 

populasi menjadi punah, maka suatu spesies mungkin telah kehilangan sebagian 

dari keanekaragaman genetis yang memungkinkan terjadinya mikroevolusi. 

 
Gambar 2.4  

Gambar Keanekaragaman pada Tanaman Puring 

(sumber:http//heykinabcde.blogspot.co.id/2011/01/keanekaragaman-hayati.html) 
 

 
Gambar 2.5  

Keanekaragaman pada Tomat 

(Sumber: http://biohasanah-SMAGA.wodpress.com/keanekaragaman-hayati.html) 

 



 
 

 
Gambar 2.6  

Gambar Keanekaragaman pada Tanaman Kacang 

(sumber: http://http://metaluwitasari.wordpress.com/2016/03/gambar-

keanekaragaman-gen.html.) 

 

 
Gambar 2.7  

Gambar Keanekaragaman pada Jeruk 

(Sumber: http://biohasanah-SMAGA.wodpress.com/keanekaragaman-hayati.html) 

 

Erosi keanekaragaman genetis ini pada gilirannya mengurangi prospek adaptif 

dari spesies tersebut. Hilangnya keanekaragaman genetis di seluruh biosfer juga 

memengaruhi kesejahteraan manusia. Jika kita kehilangan populasi liar dari 

tumbuhan yang berkerabat dekat dengan spesies pertanian, kita kehilangan sumber 

daya genetis yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pangan, seperti 



 
 

resistensi terhadap penyakit, melalui pemuliaan tanaman. Sebagai contoh, para 

pemulia tanaman merespon wabah virus grassy stunt yang ganas pada padi (Oryza 

sativa) dengan menapis 7.000 populasi spesies ini dan kerabat-kerabat dekatnya 

untuk menemukan resistensi terhadap virus tersebut. Salah satu populasi dari 

kerabat padi, padi India (Oryza nivara) menunjukan resistensi terhadap virus 

tersebut, dan para sainntis berhasil memuliakan sifat resisten itu kedalam varietas 

padi komersial. Kini, populasi asli yang resisten terhadap penyakit itu tampaknya 

telah punah di alam bebas.45 

2) Keanekaragaman Spesies 

Keanekaragaman spesies (species diversity) suatu komunitas-berbagai macam 

organisme berbeda yang menyusun komunitas-memiliki dua komponen. Yang satu 

adalah kekayaan spesies (species richness), jumlah spesies berbeda dalam 

komunitas. Yang lain adalah kelimpahan relative (relative abundance) spesies yang 

berbeda-beda, yaitu proporsi yang di presentasikan oleh masing-masing spesies 

dari seluruh individu dalam komunitas. 46  Spesies masih terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu spesies dominan, spesies kunci, dan spesies fondasi. 

 Spesies dominan adalah spesies-spesies dalam suatu komunitas yang paling 

melimpah atau secara kolektif memiliki biomassa terbesar. Sebagai akibatnya, 

spesies dominan memberikan control kuat terhadap keberadaan dan distribusi 
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46 Ibid, h. 385. 



 
 

spesies lain. Misalnya, kelimpahan maple gula, spesies tumbuhan dominan di 

banyak komunitas di hutan Amerika Utara bagian timur, memiliki dampak besar 

terhadap faktor-faktor abiotik seperti teduhan dan tanah, yang kemudian 

memengaruhi spesies-spesies lain yang hidup di situ. Salah satu cara menemukan 

dampak spesies dominan adalah menyingkirkan spesies tersebut dari komunitas. 

Tipe percobaan ini telah dilakukan berkali-kali tanpa sengaja. Chesnut Amerika 

dahulu merupakan pohon dominan di hutan meranggas di Amerika Utara bagian 

timur sebelum tahun 1910 dan menyusun 40 % pohon dewasa di daerah tersebut. 

Kemudian manusia tanpa sengaja mengintroduksi penyakit fungi, hampa chesnut, 

ke New York City melalui  bibit yang diimpor dari Asia. Antara 1910 dan 1950, 

fungi ini membunuh semua pohon chesnut di Amerika Utara bagian timur.  Dalam 

kasus ini, menyingkirkan spesies dominan memiliki dampak relative kecil bagi 

beberapa spesies, namun sebagian spesies lain merasakan dampak besar. Ek, 

hickory, beech, dan maple merah yang sudah ada di hutan itu mengalami 

peningkatan kelimpahan menggantikan chesnut. Tidak ada mamalia atau burung 

yang tampaknya terkena dampak buruk hilangnya chesnut, namun tujuh spesies 

ngengat dan kupu-kupu yang mencari makan di pohon tersebut punah. Berlawanan 

dengan spesies dominan, spesies kunci tidak harus melimpah dalam komunitas. 

Spesies kunci memberikan kontrol kuat pada struktur komunitas tidak melalui 

keunggulan jumlah, namun melalui peran ekologi, atau relung (niche), yang 

teramat penting. Misalnya pada percobaan linsang laut, Linsang Laut memakan 

bulu babi, sementara bulu babi terutama memakan kelp.Di daerah- daerah tempat 



 
 

linsang laut melimpah, bulu babi, jarang sementara hutan kelp berkembang baik. 

Dimana linsang laut jarang terdapat, ada banyak bulu babi dan kelp nyaris tidak 

ada. Sejumlah organisme memberikan pengaruh pada komunitas bukan melalui 

interaksi trofik, namun dengan cara menyebabkan perubahan fisik di lingkungan. 

Organisme semacam itu dapat mengubah lingkungan melalui perilaku atau 

biomassa kolektifnya yang besar. Spesies yang secara drastis mengubah 

lingkungan fisik dalam skala besar disebut insinyur ekosistem atau spesies fondasi. 

Contoh spesies yang kita kenal akrab adalah berang- berang, yang melalui 

penebangan pohon dan pembangunan bendungan, dapat mengubah bentang alam. 

Kesadaran publik tentang krisis biodiversitas berpusat pada keanekaragaman 

spesies-beraneka ragam dalam suatu ekosistem atau di seluruh biosfer. Seiring 

semakin banyak spesies yang hilang akibat kepunahan, keanekaragaman spesies 

berkurang.47 Berikut ini disajikan beberapa makhluk hidup yang dianggab sudah 

terancam punah dari seluruh dunia. 

 
Gambar 2.8  

                                                           
47  Ibid, h. 433. 



 
 

Gambar Lumba- Lumba Sungai Yangtze Spesies  Terancam 

(Sumber: http://national-geographic.co.id/2016/05/lumba-lumba-sungai -yangtze.html) 

 
Gambar 2.9 

Gambar Badak Jawa Spesies Terancam 

(Sumber: http://jurnalbumi.com/badak-jawa.html)  

 
Gambar 2.10  

Gambar Elang Filipina Spesies Terancam 

(Sumber: http://www.voaindonesia.com/elang-filipina.html) 

 

3) Keanekaragaman Ekosistem 

Beraneka ragam ekosistem di biosfer merupakan tingkat ketiga 

keanekaragaman hayati. Akibat jejaring interaksi komunitas di antara populasi- 

populasi dari spesies yang berbeda-beda dalam sebuah ekosistem, kepunahan lokal 

sebuah spesies mungkin berdampak negativ pada seluruh kekayaan spesies dari 



 
 

komunitas tersebut. Sebagai contoh, kelelawar yang disebut ‘flying fox’ adalah 

penyerbuk dan penyebar biji penting di Kepulauan Pasifik, tempat mereka 

mengalami tekanan yang semakin besar dari pemburu yang menjualnya sebagai 

makanan mewah. Para ahli biologi konservasi menghawatirkan bahwa kepunahan 

flying fox juga akan membahayakan tumbuh- tumbuhan asli dari Kepulauan Samoa, 

yang lebih dari 79% di antaranya bergantung pada flying fox  untuk polinasi dan 

penyebaran biji.48 

 
Gambar 2.11 Macam- macam ekosistem 

(Sumber:http//heykinabcde.blogspot.co.id/2011/01/keanekaragaman-hayati.html) 

 

Dari tiga tingkat keanekaragaman hayati maka dapat disimpukan bahwa 

keanekaragaman genetis adalah sumber variasi yang memungkinkan populasi 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.Keanekaragaman spesies penting untuk 

mempertahankan struktur komunitas dan jejaring makanan. Kemudian 
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keanekaragaman ekosistem menyediakan jasa-jasa yang menjaga keberlangsungan 

kehidupan, seperti pendauran nutrient dan dekomposisi limbah. 

3. Keanekaragaman Hayati di Indonesia 

Indonesia disebut sebagai Center Of Mega Biodiversity, kekayaan hayati 

Indonesia meliputi 10% jenis tanaman berbunga, 12% jenis mamalia, 16% reptilia dan 

amphibi, 17% jenis burung,dan 25% ikan dari jenis ikan yang ada di dunia. Selain itu 

kekayaan genetika atau variasi dalam jenispun sangat tinggi, kekayaan hayati ini 

merupakan sumber hayati masyarakat sejak lama dan merupakan aset negara dalam 

menjalankan pembangunan bioteknologi. Perkembangan- perkembangan baru dalam 

bidang rekayasa genetika menghasilkan produk produk berupa organisme yang 

termodifikasi secara genetik (GMO), terutama dalam bidang pertanian dan obat-obatan 

(kedokteran). Perkembangan bioteknologi di dunia sat ini masih dikuasai oleh 

perusahaanperusahaan transnasional yang kini banyak berada di kawasan negara 

berkembang, khususnya negara tropik sebagai ajang untuk tempat uji pelepasan GMO 

dan oleh karena itu perusahaan tersebut memperluas pula jaringan usahanya di negara 

kawasan tropik.49 

Indonesia merupakan archipelago terbesar di dunia dengan segala 

permasalahan dan potensinya. Dalam keadaan mendasar, fauna Indonesia 

menunjukkan keanekaragaman spesies, yang tersebar tidak merata di seluruh 
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Pengembangan Produk Bioteknologi Pertanian Modern”. Lex Jurnalica, Vol. 1  No. 3 (Agustus  

2004) h. 146-147. 



 
 

kepulauan. Selain itu, fauna Indonesia juga menunjukkan keanekaragamannya dari segi 

ekologi.Seperti yang telah diungkapkan, di Indonesia terdapat puluhan ekosistem, baik 

alami maupun buatan manusia. Keanekaragaman ekosistem ini tidak ayal lagi telah 

menyediakan kondisi ekologi yang beraneka ragam pula. Posisi geografi kepulauan ini 

membuat Indonesia menikmati beraneka ragamnya musim untuk bagian barat dan 

bagian timur. Unsur ini pun membuat fauna Indonesia menjadi lebih beraneka ragam 

dalam menyediakan dirinya untuk didayagunakan.50 

Kondisi geografi Indonesia memungkinkan tingginya tingkat keanekaragaman 

spesies fauna dinegara ini. Dengan bentangan dari sisi timur Benua Asia sampai sisi 

barat Benua Australia. Indonesia memiliki tiga kawasan fauna yang masing-masing 

mengandung kekhasannya. Region Oriental di sebelah barat, region Australian di timur 

dan kawasan Wallacea diantaranya telah membentuk keanekaragaman fauna yang 

tinggi tarafnya dan unik susunannya. Keberadaan ketiga kawasan ini juga merupakan 

keunikan, karena tiada satu pun negara di dunia yang memiliki lebih dari satu kawasan 

fauna, bahkan beberapa Negara terletak di dalam satu kawasan. Perbedaan faktor dalam 

ekosistem di masing-masing region menyebabkan terjadinya keanekaragaman spesies 

yang menghuninya. Faktor-faktor yang telah diidentifikasi di antaranya adalah kendala 

lingkungan untuk mengkoloni suatu kawasan, hukum pulau yang menentukan ukuran 

tubuh, gradasi ketinggian seperti yang terdapat pada artropoda tanah, dan pengaruh 

faktor abiotik, yang meliputi kolonisasi dan pemapanan termasuk kepunahan lokal, 
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serta uraian klasik mengenai distribusi geo-grafi biota. Secara lengkap faktor-faktor 

yang mempengaruhi kehidupan binatang terdapat di ketiga kawasan tersebut, termasuk 

penggabungan faktor-faktor dari daratan Asia dan dari daratan Australia. Itulah 

sebabnya keanekaragaman binatang di ketiga kawasan tersebut sangat tinggi. 51 

Berikut ini disertakan gambar yang menjelaskan kawasan-kawasan zoogeografi.  

 
Gambar 2.12 

Gambar Kawasan Zoogeografi Dunia. 

(Sumber: http://geographyeducation.wordpress.com/ persebaran/hewan.indonesia.html) 

 

 
Gambar 2.13  

Gambar Persebaran Hewan Indonesia 

(Sumber: http://geographyeducation.wordpress.com/ persebaran/hewan.indonesia.html)  

                                                           
51 Ibid. h. 89. 



 
 

4. Upaya Pelestarian  Keanekaragaman Hayati 

Dengan cukup waktu, komunitas-komunitas biologis dapat pulih secara 

alamiah dari sebagian besar gangguan melalui tahap-tahap suksesi ekologis. Namun 

demikian, terkadang pemulihan itu memakan waktu berabad-abad, terutama jika  

manusia merusak lingkungan tersebut. Luas habitat yang rusak meningkat karena laju 

pemulihan alamiah melalui proses-proses suksesi seringkali lebih lambat dari pada laju 

perusakan oleh aktivitas manusia. Tanah dari berbagia wilayah tropis dengan cepat 

menjadi tidak produktif dan segera ditinggalkan setelah digunduli untuk pertanian. 

Aktivitas pertambangan bisa berlangsung selama beberapa dekade, namun lahan itu 

kemudian ditinggalkan dalam kondisi rusak. Banyak ekosistem juga rusak tanpa 

sengaja oleh pembuangan  zat kimia beracun atau kecelakaan seperti tumpahan 

minyak.52 

Ekologi restorasi bertujuan untuk memulai atau mempercepat pemulihan 

ekosistem yang rusak. Salah satu asumsi dasarnya adalah bahwa kerusakan lingkungan 

setidaknya dapat diperbaiki sebagian. 53  Berikut ini adalah upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati: 

a) Bioremediasi 

Penggunaan organisme, biasanya prokariota, fungi, atau tumbuhan untuk 

mendetoksifikasi ekosistem yang tercemar dikenal sebagai bioremediasi. Beberapa 
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tumbuhan yang teradaptasi dengan tanah yang mengandung logam berat dapat 

mengakumulasi logam yang berpotensi toksik dan konsentrasi tinggi seperti seng, 

nikel, timbel, dan cadmium di dalam jaringannya. Para ahli ekologi restorasi dapat 

menggunakan tumbuhan semacam itu untuk menanami kembali tempat- tempat 

yang tercemar oleh pertambangan dan aktivitas manusia dan kemudian memanen 

tumbuhan itu untuk menyingkirkan logam dari ekosistem. Para peneliti di Inggris 

menemukan sebuah spesies liken yang tumbuh di tanah yang tercemar dengan debu 

uranium yang tersisa dari penambangan. Liken tersebut menumpuk uranium dalam 

pigmen gelap, sehingga berguna sebagai monitor biologis dan berpotensi sebagai 

remediator. Para ahli ekologi mengkaji kemampuan banyak prokariota untuk 

melakukan bioremediasi tanah dan air. Setidaknya tujuh spesies prokariota secara 

spesifik misalnya bakteri Shewanella oneidensis, tampaknya sangat menjajikan. 

Bakteri itu dapat memetabolisme lebih dari sepuluh unsur dibawah kondisi aerobik 

dan anaerobik untuk menghasilkan energi. Bakteri tersebut dapat mengkonversi 

uranium, kromium, dan nitrogen terlarut menjadi bentuk-bentuk tak terlarut 

menjadi bentuk-bentuk tak terlarut yang memungkinkan lebih kecil untuk 

menggelontor kedalam sungai atau air tanah.54 

b) Augmentasi Biologis 

Berlawanan dengan bioremediasi, yang merupakan strategi untuk 

menyingkirkan zat-zat berbahaya, augmentasi memanfaatkan organisme untuk 
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menambahkan material penting ke ekosistem yang rusak. Proses-proses 

augmentasi ekosistem memerlukan penentuan faktor-faktor apa, misalnya nutrient 

kimiawi, yang telah hilang dari suatu area sehingga membatasi laju pemulihannya. 

Mendorong pertumbuhan tanaman yang hidup dengan baik ditanah yang miskin 

nutrien seringkali mempercepat laju perubahan suksesional yang dapat mengarah 

pada pemulihan pada tempat-tempat yang rusak. Dari ekosistem alpin AS bagian 

barat, herba pemfiksasi nitrogen seperti lupin seringkali ditanam untuk 

meningkatkan konsentrasi nitrogen di tanah yang terganggu oleh penambangan dan 

penggunaan yang lain. Begitu tanaman pemfiksasi nitrogen tumbuh, spesies-

spesies aslinya lebih mampu untuk memperoleh cukup nitrogen dari tanah untuk 

sintas. Di ekosistem lain yang tanahnya sangat telah terganggu atau yang topsoil-

nya hilang seluruhnya, akar tumbuhan dapat kehilangan simbion mikoriza yang 

membantunya memenuhi kebutuhan nutrisional.55 

c) Cagar Alam 

Cagar alam adalah pulau-pulau keanekaragaman hayati di lautan habitat yang 

terdegradasi dalam berbagai tingkat akibat aktivitas manusia. Akan tetapi, pulau- 

pulau yang dilindungi tidaklah terisolasi dari ligkungan sekitarnya. Gangguan dan 

fragmentasi akibat manusia merupakan ciri bentang alam yang meningkat, 

dinamika gangguan, populasi, pinggiran, dan koridor semuanya penting untuk 
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dirancang dan mengelola area yang dilindungi. Contohnya beruang grizzly 

memerlukan area yang luas.56 

5. Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup: Taksan, Klasifikasi Binomial 

Ada kecenderungan manusia untuk mengelompokkan berbagai hal berdasarkan 

kemiripan. Misalnya, anda mungkin menyusun koleksi musik menurut nama 

musisinya. Dengan cara yang sama, mengelompokkan spesies yang mirip merupakan 

hal yang alamiah bagi kita. Kita bisa menyebut bajing dan kupu-kupu, walaupun 

menyadari masing-masing kelompok itu terdiri dari banyak spesies yang berbeda. Kita 

bahkan dapat menggolongkan kelompok dalam kategori yang lebih luas, misalnya 

pengerat (yang mencakup bajing)  dan serangga (yang mencakup kupu-kupu). 

Taksonomi, cabang biologi yang menamai dan mengklasifikasi spesies, 

memformalisasi penataan spesies ini kedalam kelompok-kelompok yang semakin 

luas.57 

 Keanekaragaman fauna menjadi aset utama dalam pendayagunaan fauna. Bila 

kekhasan dan kekhususan masing-masing komponennya dapat diungkapkan, 

pendayagunaan ini akan mencapai keefektifan yang tinggi. Keanekaragaman spesies 

fauna terjadi karena beberapa faktor, sehingga terbentuk keanekaragaman yang 

terpolakan dalam distribusinya, yang tergolong dalam dua aspek, yaitu spatial 

(berdasarkan ruangan/ tempat), yang disebabkan oleh faktor geografi dan atau oleh 
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faktor ekologi, serta temporal, dengan dimensi waktu). Faktor-faktor ini terserap ke 

dalam setiap spesies dan terkembang untuk membentuk ciri dan sifat masing-masing 

spesies. Secara umum, Indonesia dikenal sebagai negara “megadiversity” dalam 

kandungan  faunanya. Walaupun demikian, secara rinci belum diketahui berapa besar 

derajat keanekaragaman masing-masing kelompoknya. Berbagai angka secara global 

telah disebutkan dalam berbagai publikasi, dengan kisaran yang sangat mencolok, 

tetapi ketepatannya belum dapat dipastikan. Perbedaan yang mencolok ini disebabkan 

oleh pendekatan yang berbeda dalam menginventarisasi fauna yang ada di dunia. 

Berapa sebenarnya jumlah binatang yang ada di dunia adalah pertanyaan yang sering 

dikemukakan. Untuk mencari jawaban yang tepat, berbagai rumus telah dikembangkan 

untuk menghitung tingkat keanekaragaman fauna di suatu daerah.58 

Dalam lingkup keanekaragaman spesies tingkat alpha pun banyak pilihan 

komponen yang dapat didayagunakan. Karena ekstensi habitat terbatas, penentuan 

spesies dalam hal ini tidak lagi didasarkan informasi sebaran spatial, tetapi lebih 

cenderung pada sebaran temporal. Pilihannya juga tergantung kebutuhan yang 

dihadapi, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Apa pun pilihannya, 

spesies atau populasinya harus ditentukan. Untuk menentukan pilihan spesies ini harus 

diketahui spesies yang mana mengandung kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

yang dihadapi. Taksonomi yang tepat akan mampu memberikan informasi mengenai 

kandungan kemampuan spesies yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang 
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dihadapi. Bentuk taksonomi yang perlu dikembangkan untuk diterapkan harus 

dirumuskan dengan seksama, sehingga informasi yang dihasilkan efektif. Informasi 

taksonomi akan menyajikan atribut spesies, dengan demikian kemampuan spesies 

dapat dinilai dan kemudian dipilih untuk didayagunakan. Jadi dengan informasi 

taksonomi akan dapat ditentukan binatang yang mana dan yang bagaimana yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Bila spesies yang diperlukan telah di 

identifikasi, berikutnya adalah menentukan di mana dan kapan spesies yang 

bersangkutan itu dapat diperoleh. Informasi mengenai distribusi geografi dan distribusi 

ekologi serta distribusi temporal akan menyediakan peluang untuk secara efektif dan 

efisien menentukan lokasi dan waktu keberadaan spesies yang dimaksud. Lagipula, 

informasi dalam segi ini bukan hanya berguna untuk pendayagunaan keanekaragaman 

spesies pada tingkat alpha dan beta, tetapi juga pada tingkat gamma, dan bahkan tingkat 

global. Informasi mengenai kisaran sebaran suatu spesies di suatu lingkup habitatnya 

dan waktu munculnya, baik dalam hari maupun dalam skala musim, hanya dapat 

disediakan dengan bantuan taksonomi. Infor-masi ini bukan saja terbatas keberadaan 

secara fisik, tatapi juga mengindikasi rentang waktu serta kelimpahan dan kerapatan 

spesies yang bersangkutan terdapat disuatu habitat. Informasi untuk pendayagunaan 

fauna akan lebih mantap bila meliputi aspek sebaran secara spatial dan temporal.59 

1) Taksonomi 

                                                           
59 Ibid. h. 93. 



 
 

Taksonomi adalah cabang bologi yang mempelajari dasar- dasar, tata cara dan 

hukum hukum tentang penggolongan dengan menelaah penamaan, pencirian, dan 

pengelompokkan mahluk berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya.  

Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup ke dalam jenjang kategori yang 

semakin luas. Pengelompokkan pertama terbentuk dalam binomial: Spesies yang 

tampak berkerabat dekat dikelompokkan dalam genus yang sama. Sebagai contoh, 

macan tutul (Panthera pardus) tergolong kedalam genus yang juga mencakup singa 

afrika (Panthera Leo), harimau (Panthera tigris), dan jaguar (Panthera onca). 

Diatas genus, para ahli taksonomi menerapkan secara progresif kategori- kategori 

klasifikasi yang makin komprehensif. Sistem taksonomi yang dinamai berdasarkan 

Linnaeus, sistem Linnaean, menempatkan sejumlah genus yang sekerabat dalam 

family yang sama, family ke dalam ordo, ordo ke dalam kelas, kelas ke dalam filum 

(jamak filia), filum ke dalam kingdom, dan yang terbaru kingdom ke dalam domain. 

Klasifikasi biologi dihasilkan dari suatu organism tertentu mirip dengan alamat 

surat yang mengidentifikasi seseorang di apartemen tertentu, dalam gedung dalam 

banyak apartemen, di sebuah jalan dengan banyak bangunan apartemen dan 

seterusnya. Unit taksonomi tertentu pada tingkat jenjang apapun disebut takson. 

Pada contoh macan tutul adalah takson pada tingkat genus, dan mamalia adalah 

takson pada tingkat kelas yang mencakup semua ordo mamalia yang banyak sekali 

jumlahnya. Perhatikanlah bahwa dalam dalam sistem Linnaean, nama takson yang 



 
 

lebih luas dari pada genus tidak dicetak miring, meskipun hurup awalnya ditulis 

dengan huruf capital.60 

2) Nomenklatur Binomial 

Nama umum bagi organisme misalnya monyet, finch, dan bunga liac 

mengandung pengertian sehari-hari, namun nama itu juga bisa menyebabkan 

kerancauan. Terlebih lagi, beberapa nama umum tidak merefleksikan secara akurat 

jenis organism yang ditunjukannya. Tinjau ketiga ‘fish’ ini: jellyfish (sejenis 

cnidaria), crayfish (sejenis crustasea kecil mirip lobster), dan silverfish (sejenis 

serangga). Tentu saja bahasa yang berbeda untuk berbagai macam organisme. 

Untuk menghindari ambiguitas sewaktu menyampaikan hasil penelitian mereka, 

para ahli biologi menyebutkan organisme dalam nama ilmiah Latin. Format nama 

ilmiah yang terdiri dari dua bagian, biasanya disebut binomial, diperkenalkan pada 

abad ke-18 oleh Carolus Linnaeus. Bagian pertama dari binomial adalah nama 

genus (jamak, genera) yang menaungi spesies tersebut. Bagian kedua, disebut 

epitet spesifik, bersifat unik untuk masing- masing spesies di dalam genus tersebut. 

Conoh binomial adalah Phantera pardus, nama ilmiah bagi kucing besar yang 

umumnya disebut sebagai macan tutul.. perhatikan bahwa huruf pertama dari genus 

ditulis dengan huruf capital dan seluruh binomial dicetak miring.61 

 

                                                           
 60  Campbell, Reece, Biologi (ed. 8) (Jakarta: Erlangga, 2010), I, h. 97-98. 

 61 Ibid, h. 97. 



 
 

E. Spesifikasi Produk 

Dalam penelitian ini dihasilkan produk berupa media pembelajaran biologi  

berupa permainan ular tangga yang memiliki spesifikasi produk antara lain: 

1. Bahan dasar pembuatan media pembelajaran biologi berupa ular tangga ini 

adalah flexy/vynil frontlite & backlite (bahan pembuatan banner).    

2. Berupa kotak-kotak berukuran 15 x 15 cm berjumlah 100 kotak. 

3. Papan permainan berbentuk kubus dengan jumlah 100 kotak yang disusun 

seperti kotak ular tangga seperti biasa. 

4. Terdapat penomoran 1-100 disetiap pojok kiri atas pada masing-masing kotak. 

5. Papan permainan terdiri atas dua lembar flexy yang bagian depan adalah desain 

media ular tangga dan bagian belakang lembar kosong disatukan dengan double 

tip.  

6. Disetiap kotak terdapat kantung-kantung yang terpisah oleh double tip untuk 

menyelipkan soal. 

7. Ukuran papan permainan ular tangga keseluruhan adalah 150 x 150 cm. 

8. Papan ular tangga dapat digulung ataupun dilipat. 

9. Bagian atas papan terdapat 12 lubang untuk meletakkan kop kaca agar dapat 

menempel pada papan tulis. 

10. Permainan diawali dengan kotak dengan nomor 1dan diakhiri dengan nomor 

100, lalu disetiap kotak akan diisi dengan soal  yang harus dipecahkan oleh 

siswa dan pengetahuan mengenai materi. 

11. Materi yang digunakan dalam permainan ini adalah keanekaragaman hayati. 



 
 

12. Soal diketik dengan menggunakan times new roman dengan ukuran 12 dan di 

laminating. 

13. Dadu dan bidak terbuat dari benang rajut sehingga aman untuk digunakan. 

14. Permainan dilakukan dengan menggunakan dadu dengan penomoran 1-6, dan 

bidak yang diibaratkan sebagai pemain. 

 

F. Penelitian Relevan 

Berikut ini beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai permainan ular tangga. 

Yumarlin MZ mengemukakan dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan 

Permainan Ular Tangga Untuk Kuis Mata Pelajaran Sains Sekolah Dasar”. Penelitian 

ini menghasilkan produk permainan ular tangga untuk kuis mata pelajaran sains. Anak 

dapat menggunakan permainan ular tangga kuis pembelajaran sains  ini secara individu 

maupun berkelompok.62 

 Dalam penelitian yang dilakukan Yumarlin MZ produk  permaian ular tangga 

ini dikemas dalam bentuk CD (CompactDisc) interaktif yang mudah dalam 

penggunaan, praktis, sederhana dan teruji. Kekurangan pada produk permainan ular 

tangga kuis pembelajaran sains ini adalah jumlah materi yang disampaikan masih 

terbatas. 

                                                           
62 Yumarlin, Op. Cit., h. 83. 



 
 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febu Dwi Haryanto dan  Cep 

Adiwiharja mengenai “Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Permainan Ular 

Tangga Berbasis Web”  penelitian ini menghasilkan produk media pembelajaran 

dengan menggunakan permainan ular tangga berbasis web.63 

Dari penelitian yang dilakukan oleh kedua penelitian baik Yumarlin MZ, 

maupun Febu dan Cep Adiwiharja mereka melakukan pengembangan permainan ular 

tangga dengan basis komputer. Keduanya menggunakan basis komputer dalam 

penggunaan media pembelajarannya. Untuk itu peneliti mencoba mengembangkan 

media pembelajaran permainan ular tangga dengan bentuk berbeda yakni papan 

permainan ular tangga dengan materi keanekaragaman hayati. Peneliti membuat 

permainan berbentuk papan agar dapat digunakan secara langsung antara peserta didik 

satu dengan lainnya agar pembelajaran dikelas menjadi lebih aktif dan mengurangi 

peserta didik agar tidak menggunakan gadget saat terjadinya proses pembelajaran. 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian dan pengembangan ini berawal dari 

permasalahan yang ditemukan di sekolah yaitu salah satu media pembelajaran yang 

sering digunakan yaitu, papan tulis, power point, buku cetak. Di sekolah belum ada 

media seperti permainan. Cakupan materi yang terlalu banyak sehingga membuat siswa 

kesulitan memahami dan menghafalkan materi tersebut. Kurangnya penggunaan media 

                                                           
63 Febu Dwi Haryanto, Cep Adiwiharja, “Media Pembelajaran 

DenganMenggunakan Permainan Ular Tangga Berbasis Web”. Jurnal Teknik Komputer amik 

bsi, Vol. I No. 2 (Agustus 2015), h. 274. 



 
 

pembelajaran karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Guru dijadikan 

sumber belajar, siswa hanya menerima apa yang diajarkan guru. Sehingga peserta didik 

kurang berminat dalam belajar dan interaksi antara guru dengan siswa juga berkurang. 

Pembelajaran yang berlangsung juga memiliki sistem guru sebagai sumber belajar, 

siswa menerima pelajaran hanya pada apa yang guru berikan.  

Dari permasalahan tersebut diberikan solusi yaitu membuat media 

pembelajaran berbentuk permainan ular tangga. Dengan solusi tersebut, diharapkan 

siswa lebih tertarik dengan media pembelajaran yang dibuat. Sehingga pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif. Berikut merupakan kerangka berfikir pada penelitian ini 

terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solusi yang ditawarkan 

Membuat produk berupa media pembelajaran  Biologi berbentuk permainan ular tangga pada materi 

keanekaragaman hayati kelas X SMA. 

 

Permasalahan yang ditemukan 

a. Kurangnya penggunaan media pembelajaran. 

b. Guru dijadikan sumber belajar. 
c. Guru belum pernah mengembangkan media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga dalam 

pembelajaran biologi. 

d. Saat pembelajaran peserta didik lebih cenderung menggunakan gadget untuk membuka sosial 

media, sehingga siswa menjadi individualis.  

Kenyataan di lapangan 

Guru dijadikan sumber belajar, siswa hanya menerima apa yang diajarkan guru tanpa mncari pengetahuan 

dari sumber lain. Dengan menggunakan media yang sama hampir di setiap pembelajaran. Sehingga 

membuat peserta didik jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru belum pernah 

melakukan pembelajaran  dengan menggunakan media permainan sebagai media pembelajaran. 

Solusi yang sesuai 

Pembelajaran yang ideal dengan memberdayakan guru yang professional, penggunaan media pembelajaran 

yang disesuaikan pada setiap materi, dan pembelajaran yang menyenangkan. 



 
 

       

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.16 

Kerangka Berfikir Penelitian 

 

  

Tujuan  

1. Mengetahui karakteristik media pembelajaran berbentuk Ular Tangga. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran Ular Tangga yang akan dikembangkan sebagai media dalam 

pembelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati pada kelas X. 

 

Hasil yang diharapkan 

Produk berupa media pembelajaran  Biologi berbentuk permainan ular tangga pada materi keanekaragaman 

hayati kelas X SMA. 

 



 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.64 Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan  (Research and Development). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian research and 

development yang dikembangkan oleh Sugiyono guna mengembangkan media 

pembelajaran biologi berbentuk ular tangga. 

Untuk dapat menghasilkan produk permainan ular tangga maka peneliti 

memilih metode penelitian dan pengembangan supaya produk yang dihasilkan 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji kelayakan 

produk tersebut. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di SMA 

Negeri 15 Bandar Lampung dengan mengembangkan media pembelajaran biologi 

berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati yang digunakan sebagai 

permainan. Subyek yang di uji coba dalam penelitian  ini adalah peserta didik kelas X 

                                                           
64 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dna 

R n D (Bandung: Alfabeta, 2013),  h. 1. 



 
 

di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Pengembangan media pembelajaran biologi 

berbentuk ular tangga akan dilaksanakan pada  semester ganjil dengan materi 

keanekaragaman hayati. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 

pelajaran 2017/2018.  

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur peneltian yang digunakan peneliti untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbentuk ular tangga ini langkah metode Reseach and Development 

yang diadaptasi oleh Sugiono. Untuk dapat menghasilkan media pembelajaran 

berbentuk ular tangga yang layak digunakan. Sesuai dengan prosedur yang diterapkan 

Sugiono dalam bukunya maka penelitian ini juga dilakukan secara bertahap mulai dari 

melihat potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi 

validasi desain, hingga di uji coba.  

Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development adalah 

sebagai berikut:65 
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Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan metode Research and 

Development (R&D) 

 



 
 

Produk akhir dari penelitian ini adalah media pembelajaran biologi berupa 

permainan ular tangga pada materi keanekaragaman hayati. Produk ini memiliki 

langkah-langkah yang sesuai dengan penelitian dan pengembangan untuk 

menghasilkan  sebuah produk. 

Model penelitian dan pengembangan yang diterapkan oleh Sugiono terdapat 

sepuluh langkah. Namun untuk mempersingkat waktu dan di sesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti maka peneliti membatasi langkah tersebut menjadi tujuh langkah. 

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran biologi 

berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati 

Dalam penelitian produk permainan ular tangga ini juga dilakukan beberapa uji 

diantaranya uji kepada ahli media dan ahli materi, dalam hal ini ahli materi melakukan 

validasi soal mengenai keanekaragaman hayati yang di gunakan pada media serta uji 

coba di lapangan untuk mengetahui karakteristik dan kelayakan produk. Agar dapat 

mengetahui karakteristik dan kelayakan media pembelajaran biologi berupa permainan 

Potensi dan 

masalah 

Pengumpula

n data 

Validasi  media pembelajaran 

biologi berbentuk permainan 

ular yang pada materi 

keanekaragaman hayati. 

Desain media pembelajaran 
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ular yang pada materi 

keanekaragaman hayati. 

Revisi  media pembelajaran biologi 

berbentuk permainan ular yang pada 

materi keanekaragaman hayati. 

Revisi  media pembelajaran biologi 

berbentuk permainan ular yang 

pada materi keanekaragaman 
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Uji coba  media pembelajaran 

biologi berbentuk permainan 

ular yang pada materi 

keanekaragaman hayati. 



 
 

ular tangga maka peneliti akan melakukan tujuh langkah pengembangan diantaranya 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Identifikasi Potensi dan Masalah 

 Penelitian ini berawal dari pengamatan yang dilakukan di sekolah yang ada di 

Bandar Lampung yakni SMAN 15 Bandar Lampung. Pada pengamatan tersebut 

didapatkan bahwa pembelajaran di sekolah tersebut belum memiliki banyak referensi 

media pembelajaran, belum pernah menggunakan media pembelajaran berbentuk 

permainan dan media pembelajaran yang sering digunakan adalah LKS dan buku 

paket. Kurangnya media pembelajaran yang bervariasi cenderung membuat siswa tidak 

terfokus pada pembelajaran yang berlangsung. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka selanjutnya 

perlu dikumpulakan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencaanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.66 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah media yang 

digunakan oleh guru, materi yang kompleks dan sulit dipahami oleh peserta didik, yang 

kemudian dijadikan landasan untuk mengembangkan media pembelajaran biologi 

berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati.  
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3. Desain Produk  Media Berbentuk Ular Tangga 

Produk permainan ular tangga ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

media pembelajaran. Menjadi produk yang berkualitas, mudah digunakan, dan praktis. 

Adapun desain produk yang akan dikembangkan peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Bagian Depan 

Bagian depan terdapat kotak yang terdiri atas 100 kotak, masing-masing kotak 

berukuran 15 x 15 cm. Setiap kotak memiliki lubang seperti saku yang digunakan 

untuk meletakkan soal. Setiap kotak terdapat soal yang harus dijawab oleh siswa 

bersama teman sebayannya. Terdapat beberapa gambar ‘ular’ atau ‘tangga’ pada 

papan permainan ular tangga. Ketika pemanin mendapatkan kotak dengan gambar 

tangga maka pemain harus menaiki tangga hingga kotak yang ditunjuk. Ketika 

pemain mendapatkan gambar ular tepat di ekor ular maka pemain harus menuruni 

ular hingga berada pada bagian kepala ular. 

2) Bagian Atas 

Bagian atas yang dimaksudkan adalah sisi kotak diatas nomor 91-100, terdapat 

lubang kecil untuk menyelipkan kop kaca agar dapat ditempelkan pada papan tulis.  

3) Bagian Belakang 

Bagian belakang adalah bagian papan berbahan dasar flexy yang kosong yang 

berfungsi sebagai dasar untuk tempat menempelnya papan permainan ular tangga. 

Pada media permainan ular tangga ini yang dimaksud rangka adalah bagian 

menempelnya bahan flexy yang terdapat desain ular tangga. Penempelan bahan 



 
 

flexy ini menggunakan double tip agar keduanya dapat menempel dengan rapi dan 

kuat. 

4. Validasi Desain Oleh Ahli 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang 

tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya 

dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam 

forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai 

ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 67  Dalam produk ini akan 

dilakukan validasi dengan dan ahli diantaranya adalah ahli media dan ahli materi untuk 

menilai soal yang akan digunakan dalam permainan ular tangga.  

Produk ular tangga pada materi keanekaragaman hayati untuk SMA kelas X 

semester 1 divalidasi oleh dosen pakar media yang berasal dari dosen fisika dan soal 

dari jurusan pendidikan Biologi dan  IAIN Raden Intan Lampung. 

5. Perbaikan Desain Media Berbentuk Ular Tangga 

Perbaikan desain atau revisi produk media berbentuk ular tangga dilakukan 

oleh peneliti setelah mendapat penilaian saat validasi desain oleh ahli. Dari penilaian 

saat validasi tersebut akan diketahui kekurangan media untuk itu perlu dilakukan 

perbaikan desain.  
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6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan pada siswa dan praktikan (guru) dengan 

menggunakan media pembelajaran berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman 

hayati dalam proses pembelajaran di kelas. Penilaian uji coba dilakukan dengan 

pengisian angket atau kuisioner tanggapan guru dan peserta didik mengenai produk 

permainan ular tangga. Peneliti melakukan 2 uji coba, yakni uji coba tahap awal dan 

uji coba terbatas. Uji coba tahap awal peneliti menggunakan 5 kelompok dengan 

jumlah 15 peserta didik. Uji coba tahap awal bertujuan untuk memperkenalkan produk 

kepada peserta didik dan mengetahui apakah media sudah layak digunakan pada uji 

coba terbatas. Dan uji coba terbatas dengan menggunakan 5 kelompok dengan peserta 

didik berjumlah 68 orang. Pada tahap uji coba terbatas media permainan ular tangga 

ini di uji cobakan pada 2 kelas yaitu siswa kelas X yang berjumlah 68. Setelah uji coba 

dilakukan peneliti meminta 2 orang guru mata pelajaran biologi untuk memberikan 

tanggapan pada media pembelajaran yang sudah digunakan dalam bentuk angket. Hasil 

penilaian terhadap media permainan ular tangga digunakan untuk memperbaiki 

kekurangan media permainan ular tangga sehingga layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Setelah dilakukan uji coba diatas maka media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti maka dapatlah diketahui dan dipastikan kebenaran 

kelayakan media yang dikembangkan. 

 

 



 
 

7. Revisi Produk Media Pembelajaran Berbentuk Ular Tangga 

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, demi kesempurnaan produk maka 

peneliti melakukan perbaikan produk berdasarkan hasil tanggapan guru dan tanggapan 

siswa. Setelah media pembelajaran biologi berupa permainan ular tangga dinyatakan 

layak digunakan maka pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dinyatakan selesai 

dan produk layak digunakan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. 68  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: wawancara, angket, dan dokumentasi.  

1. Wawancara  

      Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.69 Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui media apa 

saja yang digunakan oleh guru mata pelajaran biologi di sekolah. 

2. Angket 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

                                                           
68 Sugiyono, Op.Cit. h. 193.  

69 Ibid. h. 317. 



 
 

responden untuk dijawabnya. 70  Dalam penelitian ini pengambilan angket 

digunakan agar informasi yang didapatkan lebih akurat sehingga penelitian yang 

dilakukan memiliki data yang lebih valid. 

3. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini dokumentasi dibutuhkan agar data yang peneliti dapatkan 

disimpan dengan baik sehingga saat digunakan atau dibutuhkan, peneliti dengan 

mudah dapat membuka dokumen tersebut. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah 

foto yang diambil di SMA Negeri 15 Bandar Lampung saat pra penelitian dan 

penelitian dilakukan.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode.71 

Dalam penelitian ini instrumen yang akan digunakan adalah angket, instrumen untuk 

wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu 

dengan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing penelitian. Hasil validasi tersebut 

adalah instrumen yang siap digunakan utuk pengumpulan data penelitian. Instrumen 

penelitian berdasarkan pendapat Walker & Hess dalam Azhar Arsyad mengenai 

                                                           
70 Ibid. h. 199. 

 

  71 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 149. 



 
 

kriteria penilaian mediapembelajaran berdasarkan pada kualitas.72 Adapun kriteria 

yang dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Kriteia Dalam Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Pada 

Kualitas Menurut Walker & Hess73 

No. Aspek Indikator 

1. Kulalitas  isi dan tujuan  a. Ketepatan  

b. Kepentingan  

c. Kelengkapan  

d. Minat/Perhatian 

e. Keadilan 

f. Kesuaian dengan situasi siswa 

2. Kualitas instruksional a. Memberian kesempatan belajar 

b. Memberikan bantuan belajar 

c. Kualitas motivasi 

d. Fleksibilitas instruktusional 

e. Hubungan dengan program 

pmbelajaran lain  

No. Aspek Indikator 

  f. Kualitas sosial interaksi 

instruktusionalnya 

g. Kualitas tes dan penilaiannya 

h. Dapat memberi dampak bagi siswa 

i. Dapat membawa dampak bagi guru 

dan pembelajarnya 

3. Kualitas teknis  a. Keterbacaan 

b. Mudah digunakan 

c. Kualitas tampilan/tayangan 

d. Kualitas penanganan jawaban 

e. Kualitas pengelolaan programnya 

f. Kualitas pendokumentasiannya 

 

Adapun beberapa instrumen penelitian yang digunakan selama penelitian akan 

dipaparkan pada tabel dibawaah ini: 

                                                           
72 Azhar arsyad,Media Pembelajaran (Jakarta: RajawaliPers, 2012), h.175. 

73  Ibid, h. 175-176. 



 
 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian 

No. Instrumen Tujuan Sumber Waktu 

1. 
Angket validasi 

ahli media 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media 

Ahli media 
Selama 

penelitian 

2. 
Angket validasi 

ahli soal 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan soal 

keanekaraagaman hayati 

Ahli soal 
Selama 

penelitian 

3. 

Angket 

tanggapan 

siswa 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media untuk digunakan 

Siswa kelas X  

SMA 15Bandar 

Lampung 

Selama 

penelitian 

4.  
Angket 

tanggapan guru 

Memperoleh saran dan 

penilaian kelayakan 

media untuk digunakan 

Guru mata 

pelajaran 

Biologi 

Selama 

penelitian 

1. Angket 

Angket digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka peneliti 

membuat lembar angket tanggapan siswa. Lembar angket tersebut terdapat 

pernyataan yang dapat diajukan kepada peserta didik untuk mengetahui tanggapan 

dari peserta didik mengenai media pembelajaran ular tangga. Tanggapan ini akan 

dijadikan informasi tambahan dan didokumentasikan berbentuk file. Selama 

penelitian berlangsung, peneliti menggunakan beberapa macam angket diantaranya 

angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket validasi ahli bahasa, 

dan angket tanggapan siswa. 

a) Angket validasi ahli media 

Validasi ahli media dilakukan oleh dosen ahli bidang Teknologi dan 

Komputer yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Validasi media dilakukan pada dua ahli media, hal ini dimaksudkan agar 

mendapatkan data yang lebih akurat. Data yang diperoleh dianalisis dan 



 
 

digunakan untuk merevisi produk pengembangan media pembelajaran biologi 

berbentuk permainan ular tangga. Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli media 

yang berisi komponen tampilan dan pemograman media dapat di lihat pada 

tabel dibawah ini.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Ahli Media 

No. Aspek Indilkator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek kualitas a. Kualitas media sudah 

memenuhi kriteria media 

pembelajaran 

b. Ketepatan media untuk 

digunakan sebagai media 

pembelajaran 

c. Desain yang dibuat dapat 

menarik perhatian peserta 

didik 

d. Ketepatan penggunaan  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

No. Aspek Indilkator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

  bahan dasar 

e. Media dapat digunakan 

sesuai dengan situasi siswa 

f. Media dapat melatih 

kemandirian siswa 

 

5 

 

6 

 

2 

 

1 

2. Aspek teknis a. Tampilan umum media 

menarik 

b. Media mudah digunakan 

c. Desain media baik (teks, 

wana, dan gambar) 

d. Kemudahan memahami 

petunjuk penggunaan 

7 

 

8 

9 

 

10 

1 

 

1 

6 

 

1 

Jumlah  20 

 



 
 

b) Angket validasi ahli materi 

Angket validasi ahli materi digunakan untuk memperoleh data berupa 

kelayakan produk yang ditinjau dari aspek kesesuaian materi, kebenaran, 

keruntutan, kejelasan, kesistematisan, kesederhanaan dan kelengkapan isi 

produk. Isi dari angket yang diberikan kepada ahli materi memiliki beberapa 

aspek pokok yang disajikan. Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli materi yang 

berisi rincian dari aspek isi dan pembelajaran dapat di baca pada tabel dibawah 

ini.  

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Ahli Materi 

No. Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek Isi a. Kesesuaian soal pada 

Ular Tangga dengan 

Kompetensi Dasar dan 

Indikator 

b. Ketepatan cakupan   

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

No. Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

  soal 

c. Penyampaian soal 

yang urut 

d. Kesesuaian tingkat 

kesulitan dengan 

perkembangan kognitif 

siswa SMA kelas X 

e. Kesesuaian 

gambar/tabel untuk 

memperjelas soal 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

2. Aspek 

Bahasa 

a. Kalimat jelas serta 

dapat dipahami 

b. Ketepatan pengunaan 

istilah 

c. Ketepatan penulisan 

tanda baca 

6 

 

7 

 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

 



 
 

d. Tidak dapat penafsiran 

ganda 

9 1 

Jumlah 9 12 

Validasi ahli materi dilakukan oleh dosen ahli materi yang ada di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Validasi ahli materi dilakukan oleh dosen 

Pendidikan Biologi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

merupakan dosen ahli bidang materi keanekaragaman hayati. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dan digunakan untuk merevisi proses pengembangan media 

pembelajaran biologi berupa permainan ular tangga. 

c) Angket tanggapan siswa 

Instrumen kuesioner untuk siswa diisi ketika melakukan uji coba lapangan 

yang akan menilai kelayakan pada aspek penggunaan pada pengembangan media 

pembelajaran biologi berbentuk ular tangga pada materi keanekaragaman 

hayati.Instrumen angket untuk siswa dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 

 Kisi- Kisi Angket Tanggapan Siswa 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 

1. Media yang dikembangkan mudah 

digunakan. 

1 1 

2. Media permainan ular tangga dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja. 

2 2 

 

3. Media permainan ular tangga 

mempermudah untuk menambah 

pengetahuan peserta didik tentang  

materi keanekaragaman hayati 

3 1 

4. Media permainan ular tangga dapat 

membantu peserta didik untuk belajar 

mandiri 

4 1 



 
 

5. Penggunaan permainan ular tangga 

mempermudah untuk memahami  

materi keanekaragaman hayati. 

5 1 

6. Tampilan media permainan ular 

tangga memiliki komposisi gambar 

dan warna yang serasi. 

6 1 

7. Media permainan ular tangga 

menggunakan bahasa yang 

komunikatif sehingga mudah 

dipahami. 

7 1 

8. Media permainan ular tangga yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan dapat mengasah 

daya ingat. 

8 1 

9. Soal mengenai keanekaragaman hayati 

yang disajikan dalam media permainan 

ular tangga mudah dipahami. 

9 1 

10. Tampilan media media permainan ular 

tangga yang dibuat cukup menarik. 

10 1 

Jumlah  11 

 

d) Angket tanggapan guru 

Instrumen kuesioner untuk guru diisi setelah melakukan uji coba lapangan 

yang akan menilai kelayakan pada aspek isi, kualitas, teknis dan bahasa yang 

ada pada pengembangan media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati. Instrumen angket untuk siswa dapat di 

lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.6 

 Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa  

No. Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. 

Aspek 

Isi 

f. Kesesuaian soal pada Ular Tangga 

dengan Kompetensi Dasar dan 

Indikator 

1 2 

g. Ketepatan cakupan  soal 2 2 



 
 

h. Penyampaian soal yang urut 3 1 

i. Kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMA 

kelas X 

4 1 

j. Kesesuaian gambar/tabel untuk 

memperjelas soal 

5 1 

2. 

Aspek 

kualitas 

g. Kualitas media sudah memenuhi 

kriteria media pembelajaran 

6 1 

h. Ketepatan media untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran 

7 1 

i. Desain yang dibuat dapat menarik 

perhatian peserta didik 

8 1 

j. Ketepatan penggunaan bahan dasar 9 5 

k. Media dapat digunakan sesuai 

dengan situasi siswa 

10 2 

l. Media dapat melatih kemandirian 

siswa 

11 1 

3. 

Aspek 

teknis 

e. Media mudah digunakan 12 1 

f. Desain media baik (teks, wana, dan 

gambar)  

14 1 

g. Kemudahan memahami petunjuk  15 1 

No. Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

  Penggunaan.   

4. Aspek 

Bahasa 

e. Kalimat jelas serta dapat dipahami 16 1 

f. Ketepatan pengunaan istilah 17 1 

  g. Ketepatan penulisan tanda baca 18 1 

h. Tidak dapat penafsiran ganda 19 1 

     

Jumlah 19 25 

 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Biologi untuk memperoleh data yang menggali informasi lebih dalam 

tentang potensi dan masalah serta media yang akan dikembangkan. Alat yang 



 
 

digunakan saat melakukan wawancara adalah lembar wawancara, alat tulis, dan 

perekam suara guna menyimpan data agar dapat digunakan dengan tepat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

ini berupa foto dan angket yang di isi oleh peserta didik SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung pada saat proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

biologi berbentuk permainan ular tangga dan pada saat pengisian angket penilaian 

media pembelajaran.  

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang harus dianalisis dalam penelitian ini adalah angket validasi ahli 

soal dan ahli media serta angket tanggapan siswa dan guru. Skala pengukuran 

penelitian pengembangan produk permainan ular tangga yang digunakan peneliti untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel berikut. 

Tabel 3.7 

Skala Likert74 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat  tidak setuju 1 

Setelah validator mengisi semua angket validasi dan angket tanggapan guru 

yang diberikan saat uji coba, maka akan diperoleh presentase kelayakan media 

                                                           
74 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 39. 



 
 

pembelajaran biologi berbentuk permainan ular tangga secara teoritis menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

%𝑘𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100% 

Setelah angket tanggapan siswa diisi, maka akan diperoleh persentase 

kelayakan media pembelajaran biologi berbentuk permainan ular tangga secara teoritis 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

%𝑘𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100% 

Untuk mengetahui respon tentang media pembelajaran ular tangga ini maka 

dapat dilihat  pada tabel:  

Tabel 3.8 

Kriteria Kelayakan75 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

Media pembalajaran biologi berbentuk permainan ular tangga dinyatakan layak 

secara teoritis apabila persentase kelayakannya adalah ≥ 51% . 

 

                                                           
75 Riduwan, Op.Cit, h. 40-41. 



 
 

 



 
 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah metode Reseach and Development yang diadaptasi Sugiono dengan tujuh 

tahapan yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, 

revisi validasi desain, uji coba produk, revisi produk hasil uji coba. Langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati dijelaskan seperti di bawah ini:  

1. Potensi dan Masalah 

 Penelitian ini berawal pengamatan yang dilakukan di salah satu sekolah yang 

ada di Bandar Lampung yakni SMAN 15 Bandar Lampung. Pada pengamatan tersebut 

didapatkan bahwa pembelajaran di sekolah tersebut belum memiliki banyak referensi 

media pembelajaran, belum pernah menggunakan media pembelajaran berbentuk 

permainan dan media pembelajaran yang sering digunakan adalah LKS dan buku 

paket. Selain itu terdapat materi keanekaragaman hayati yang menurut guru biologi 

memiliki cakupan yang luas sehingga siswa kesulitan memahami materi tersebut 

Karena pengamatan ini maka peneliti mengembangkan produk berupa permainan ular 

tangga untuk materi keanekaragaman hayati. 



 
 

2. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini penulis mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga pada materi 

keanekaragman hayati. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah media yang digunakan oleh guru, materi yang kompleks dan sulit dipahami oleh 

peserta didik, silabus yang digunakan oleh guru biologi yang kemudian dijadikan 

landasan untuk mengembangkan media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati. Peneliti juga mengumpulkan buku- buku yang 

berkaitan dengan kebutuhan pengembangan produk.  Hal ini dikarenakan materi 

keanekaragaman hayati memiliki cakupan materi yang cukup luas meliputi konsep 

keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, keanekaragaman hayati Indonesia (gen, 

jenis dan ekosistem), flora, fauna, garis Wallace dan garis Weber, keunikan hutan hujan 

tropis, upaya pelesterian keanekaragaman hayati di Indonesia dan pemanfaatannya, 

serta sistem klasifikasi mahluk hidup dan binomial nomenklatur.  

3. Desain Produk 

Berdasarkan adanya potensi dan masalah serta pengumpulan data yang didapat, 

peneliti mengembangkan desain produk awal permainan ular tangga pada materi 

keanekaragaman hayati sebagai berikut:  

1) Desain soal dengan membuat 89 soal tentang meteri keanekaragaman hayati 

yang disesuaikan dengan sub materi yang ada pada materi keanekaragaman 

hayati. Sub materi diantaranya: konsep keanekaragaman gen, jenis, dan 

ekosistem, keanekaragaman hayati Indonesia (gen, jenis dan ekosistem), flora, 



 
 

fauna, garis Wallace dan garis Weber, keunikan hutan hujan tropis, upaya 

pelesterian keanekaragaman hayati di Indonesia dan pemanfaatannya, serta 

sistem klasifikasi mahluk hidup dan binomial nomenklatur. 

2) Desain media yang dibuat oleh peneliti meliputi dua proses yakni, mendesain 

bentuk permainan ular tangga pada aplikasi Photoshop dan proses pembuatan 

papan permainan ular tangga pada media cetak dengan menggunakan bahan 

dasar flexy. Adapun desain media yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Desain permainan ular tangga pada photoshop 

Berikut ini adalah desain permainan ular tangga pada photoshop yang 

dibuat oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Pertama-tama peneliti membuat desain pada photoshop berupa garis 

kotak berjumlah 100 kotak seperti gambar yang terlihat dibawah ini. 

 
Gambar 4.1 

Gambar Desain 100 Kotak Yang Dibuat pada Photoshop 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

(2) Setelah membuat garis kotak, peneliti memberi background papan 

pemainan ular tangga. 



 
 

 
Gambar 4.2 

Gambar Desain Background Yang Dibuat pada Photoshop 

Sumber: Dokumen pribadi 

(3) Berikutnya peneliti mencantumkan nomor pada setiap ujung kotak 

dimulai dari nomor 1 pada kotak pojok kiri bawah sampai nomor 100 

pada pojok kotak kiri atas. 

(4) Kemudian peneliti meletakkan ular pada kotak terpilih secara acak. 

Pada desain yang dibuat peneliti, ada 5 ular yang disebar pada papan 

permainan, ular pertama terletak pada nomor 35 ke 17, ular kedua 

terletak pada nomor 50 ke 28, ular ketiga terletak pada nomor 63 ke 20, 

ular keempat terletak di antara nomor 93 ke 72, dan ular terakhir terletak 

di antara nomor 99 ke 54. 

(5) Kemudian peneliti meletakkan tangga pada papan permainan 

yang dilakukan secara acak. Peneliti meletakkan 6 tangga pada papan 

permainan. Tangga pertama terletak diantara nomor 6 ke 12, tangga 

kedua terletak diantara nomor 23 ke 37, tangga ketiga di antara nomor 



 
 

31 ke 49, tangga ke empat berada pada nomor 34 ke 76, tangga kelima 

berada pada nomor 62 ke 83 dan tangga terakhir berada pada nomor 88 

ke 92. Berikut ini adalah foto letak ular dan tangga yang di desain oleh 

peneliti sebelum dilakukan validasi kepada ahli: 

 
Gambar 4.3 

Gambar Desain Ular Dan Tangga yang Dibuat pada Photoshop 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

b) Desain permainan ular tangga pada bahan flexy 

Berikut ini adalah desain permainan ular tangga setelah di cetak pada bahan 

flexy/vynil frontlite & backlite dengan ukuran 150 x 150 cm.  

 Adapun tata cara pembuatan media ular tangga dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Setelah media permainan ular tangga dicetak, peneliti membuat lubang 

kantung pada setiap kotak media permainan ular tangga. Lubang kantung 

dibuat berdasarkan garis yang ada pada bagian atas kotak. 



 
 

 
Gambar 4.4 

Gambar Proses Pembuatan Kantung pada Produk 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

(2) Setelah 100 kotak sudah dibuat kantung, maka papan permainan ular 

tangga dibalik sehingga terlihat bagian putih yang tidak terdapat 

background kemudian tempel double tip sesuai garis putih yang 

nampak dari background depan.  

 
Gambar 4.5 

Gambar Proses Penempelan Double tip pada Produk 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

 



 
 

 
Gambar 4.6 

Gambar Hasil Produk Setelah ditempel Double tip 
(Sumber: Dokumen pribadi)  

 

(3) Setelah double tip ditempel maka berikutnya adalah menempelkan 

media pada bahan flexy yang kosong.  

(4) Terakhir membuat lubang pada bagian atas media yang sudah diberi 

tanda sebanyak 12 titik untuk meletakkan kop kaca agar dapat ditempel 

ke papan tulis.  

 
Gambar 4.7 

Gambar Proses Pembuatan Lubang Kop pada Produk  

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 



 
 

c) Desain dadu dan bidak 

 Dadu dan bidak dibuat dengan benang polycherry yang dirajut. Bidak  

dirajut membentuk bulatan diisi dengan kapas dengan 5 warna berbeda. Dadu 

dirajut dengan membentuk kubus dengan warna yang berbeda di setiap titiknya. 

Dadu diisi dengan memanfaatkan sterofoam yang tidak terpakai dengan tujuan 

bentuk kubusnya lebih tegas. 

 
Gambar 4.8 

Gambar Proses Pembuatan Pion  

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 
Gambar 4.9 

Gambar Proses Pembuatan Dadu 

(Sumber: Dokumen pribadi) 



 
 

d) Desain soal keanekaragaman hayati 

Pembuatan soal dilakukan dengan membuat soal keanekaragaman hayati 

sebanyak 98 soal. Kemudian soal di laminating agar bentuknya kokoh dan 

dapat diletakkan pada kantung papan permainan ular tangga. 

 
Gambar 4.10 

Gambar Proses Laminating Soal pada Produk 

 (Sumber: Dokumen pribadi) 

 

e) Desain peraturan permainan 

Peraturan permainan berisikan sistematika cara bermain media permainan 

ular tangga. Peraturan permaianan  ular tangga dibuat pada Microsoft word lalu 

di print pada kertas a4 dan di laminating agar warnanya tidak luntur jika terkena 

air. Peraturan permainan berisikan 6 poin yang harus dilakukan oleh pemain. 

Berikut adalah gambar tata cara bermain permainan ular tangga. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Gambar Desain Cara BermainPermainan Ular Tangga 
 (Sumber: Dokumen pribadi) 

4. Validasi Desain 

Validasi yang dilakukan peneliti terdiri dari validasi  media dan validasi soal. 

Validasi media dilakukan dengan dua ahli, validator I dan II berasal dari dosen jurusan 

fisika UIN Raden Intan Lampung. Validasi soal  yang merupakakan validator  terhadap 

98 soal dilakukan oleh dosen jurusan biologi UIN Raden Intan Lampung. Hasil validasi 

media dan soal akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:  

 

 

 

 

1. Permainan dimulai dari nomor 1 dan diakhiri dengan nomor 

100 

2. Membagi seluruh peserta didik di kelas menjadi 5 kelompok, 

3-6 orang. 

3. Masing- masing kelompok mengirimkan perwakilan  untuk 

bermain ular tangga di depan kelas. 

4. Pemain (peserta didik) diundi untuk menentukan siapa yang 

akan mengocok dadu pertamak kali. 

5. Pemain pertama melempar dadu, lalu meletakkan bidak pada 

kotak sesuai jumlah titik pada dadu. 

6. Mengambil soal yang tersedia pada kotak terpilih dan 

menjawabnya dalam waktu 10 detik. 

 

7. Bagi siswa yang tidak bermain di depan kelas membantu 

kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. 

8. Jawaban  disesuaikan dengan kunci jawaban yang telah 

tersedia. 

9. Setiap jawaban benar, mendapatkan 1 poin. 

10. Setelah menjawab pertanyaan permainan dilanjutkan oleh 

kelompok berikutnya, dan seterusnya. 

11. Setelah mencapai nomor 100 setiap kelompok menjumlah skor 

yang diperoleh, skor tertinggi mendapatkan hadiah yang sudah 

dipersiapkan! 

 



 
 

1) Validasi soal 

Validasi soal pertama yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa soal layak 

digunakan dengan beberapa revisi diantaranya:  

a) Kalimat pada pertanyaan belum jelas. 

b) Banyak kalimat yang ambigu. 

c) Beberapa gambar dan tabel masih perlu diperbaiki karena belum ada 

kalimat perintah yang jelas. 

d) Beberapa soal belum sesuai dengan indikator. 

Tabel 4.1  

Tabel Tabulasi Hasil Validasi  Awal pada Soal 
Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor maksimal Persentase Kriteria 

Aspek Isi  44 64 68 % Layak 

Aspek Bahasa 20 32 62 %  Layak 

Jumlah Total 64 

Skor Maksimal 96 

Persentase 67 % 

Kriteria Layak 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil tabulasi validasi awal pada soal diatas diperoleh 

jumlah skor aspek isi 44 dengan skor maksimal 64 sehingga nilai persentase yang 

diperoleh 68 %, jumlah skor aspek bahasa 20 dengan skor maksimal 32 sehingga 

persentase yang diperoleh 62 %. Jumlah skor dari aspek keseluruhan   64 dengan 

skor maksimal 96 sehingga diperoleh persentase keseluruhan 67 % dengan kriteria 

layak.  

Adapun hasil tabulasi validasi perbaikan pada soal akan dijelaskan pada 

tabel di bawah ini.  

 



 
 

Tabel 4.2  

Tabel Tabulasi Hasil Validasi Perbaikan pada Soal 
Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Persentase Kriteria 

Aspek Isi  45 64 70 %  Layak 

Aspek Bahasa 23 32  71 %  Layak 

Jumlah Total 68 

Skor Maksimal 96 

Persentase 71 % 

Kriteria  Sangat Layak  

Berdasarkan tabel 4.2 hasil tabulasi validasi perbaikan pada soal diatas 

diperoleh jumlah skor aspek isi 45 dengan skor maksimal 64 sehingga nilai 

persentase yang diperoleh 70 %, jumlah skor aspek bahasa 23 dengan skor 

maksimal 32 sehingga persentase yang diperoleh 71 %. Jumlah skor dari aspek 

keseluruhan   68 dengan skor maksimal 96 sehingga diperoleh persentase 

keseluruhan 71 % dengan kriteria layak.  

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 tabulasi hasil validasi soal di atas diperoleh 

jumlah skor pada awal validasi mendapatkan persentase 67 % dan setelah 

mengalami perbaikan mendapatkan 71 %. Tabulasi hasil validasi awal dan 

perbaikan pada soal dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.12 

Gambar Tabulasi Hasil Validasi Soal 

(Sumber: Data primer yang diolah)  
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2) Validasi media  

Validasi media pertama yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa media 

sudah layak digunakan, namun masih ada beberapa yang perlu ditambahkan 

diantaranya: 

a) Ukuran masih terlalu besar.  

b) Tampilan perlu diperbaiki dengan memberi bingkai. 

c) Dadu tidak perlu diberi tali. 

d) Dan dibagian peraturan permainan kalimatnya harus dibuat lebih rinci 

dan jelas dan menambahkan kelompok bermain.  

Tabel 4.3  

Tabel Tabulasi Hasil Validasi Awal pada Media 
Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Persentase Kriteria 

Aspek Kualitas  67 96 76 % Sangat Layak 

Aspek Teknis 52 72 72 % Layak 

Jumlah Total 119 

Skor Maksimal 160 

Persentase 74 % 

Kriteria Sangat Layak 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil tabulasi validasi awal pada media diatas 

diperoleh jumlah skor aspek kualitas 67 dengan skor maksimal 96 sehingga nilai 

persentase yang diperoleh 76 %, jumlah skor aspek teknis 52 dengan skor maksimal 

72 sehingga persentase yang diperoleh 72 %. Jumlah skor dari aspek keseluruhan   

119 dengan skor maksimal 160 sehingga diperoleh persentase keseluruhan 74 % 

dengan kriteria sangat layak. 

Adapun tabel hasil tabulasi validasi perbaikan pada media akan di jelaskan 

pada tabel di bawah ini. 



 
 

Tabel 4.4 

Tabel Tabulasi Hasil Validasi Perbaikan pada Media 
Aspek Jumlah tiap 

aspek 

Skor 

maksimal 

Persentase Kriteria 

Aspek Kualitas  75 96 85 % Sangat Layak 

Aspek Teknis 60 72 83 % Layak 

Jumlah Total 135 

Skor Maksimal 160 

Persentase 84 % 

Kriteria Sangat Layak 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil tabulasi validasi awal pada media diatas 

diperoleh jumlah skor aspek kualitas 75 dengan skor maksimal 96 sehingga nilai 

persentase yang diperoleh 85 %, jumlah skor aspek teknis 60 dengan skor maksimal 

72 sehingga persentase yang diperoleh 83 %. Jumlah skor dari aspek keseluruhan   

135 dengan skor maksimal 160 sehingga diperoleh persentase keseluruhan 84 % 

dengan kriteria sangat layak. Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat bahwa 

terdapat peningkatan 10 % dari validasi media awal. 

Tabulasi hasil validasi awal dan perbaikan pada media dijelaskan pada 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.13 

Gambar Tabulasi Hasil Validasi Media 

(Sumber: Data primer yang diolah) 
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Berdasarkan gambar 4.2 tabulasi hasil validasi soal di atas diperoleh jumlah 

skor aspek kualitas pada awal validasi mendapatkan persentase 76 % dan setelah 

mengalami perbaikan mendapatkan persentase 85 %. Berikutnya jumlah skor pada 

aspek teknis pada awal validasi mendapatkan persentase 72 % dan setelah 

mengalami perbaikan mendapatkan persentase 83 %. Dari gambar tersebut terdapat 

peningkatan hasil validasi pada kedua aspek, aspek isi sebesar 9 % dan aspek 

bahasa sebesar 11 %. 

5. Revisi Validasi Desain 

1) Validasi soal 

Setelah soal sudah di revisi dan divalidasi kembali soal dinyatakan layak 

digunakan tanpa revisi. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut: 

a) Kalimat pada pertanyaan sudah jelas. 

b) Kalimat yang digunakan sudah tidak ambigu. 

c) Gambar dan tabel sudah baik dan sudah ada kalimat perintah yang jelas. 

d) Soal sudah sesuai dengan kompetensi dasar.  

2) Validasi media 

Setelah media sudah direvisi dan divalidasi kembali media dinyatakan 

sangat layak digunakan karena: 

a) Ukuran sudah pas dan tidak terlalu besar.  

b) Tampilan sudah diberi bingkai. 

c) Dadu sudah tidak memiliki tali, sehingga sudah simetris. 



 
 

d) Dan dibagian peraturan permainan kalimatnya harus dibuat lebih rinci dan 

jelas dan menambahkan kelompok bermain.  

Hasil revisi validasi desain soal pada produk akan dijelaskan pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 4.5 

Tabel Perubahan Produk saat Validasi dan Setelah Revisi  

Validasi  Revisi  

 

 

 

 
1. Produk awal dengan ukuran 150 x 150 cm 

2. Produk awal belum memiliki bingkai 

3. Produk awal memiliki ular dari nomor 99 ke 

nomor 54 

1. Produk perbaikan dengan ukuran 150 x 140 

cm 

2. Produk perbaikan memiliki bingkai 

3. Produk sudah diperbaiki dengan 

menghilangkan ular pada nomor 99 ke 

nomor 54 

  

Produk awal dadu masih memiliki tali Produk perbaikan dadu sudh tidak memilki tali 

dan simetris 



 
 

6. Uji Coba Produk 

Berdasarkan uji coba tahap awal dan uji coba terbatas media permainan ular 

tangga dan tanggapan 2 guru biologi yang dilakukan di SMAN 15 bandar lampung 

didapatkan hasil sebagai berikut:  

1) Peserta didik 

 Berdasarkan gambar 4.3 tabulasi hasil uji coba produk peserta didik diperoleh 

bahwa uji coba tahap awal mendapatkan persentase sebesar 77 % yang berarti 

media layak digunakan. Kemudian setelah dilakukan uji coba terbatas 

mendapatkan persentase 87 % dengan kriteria sangat layak. 

Uji coba pada peserta didik dijelaskan pada gambar tabulasi uji coba produk 

di bawah ini.  

 

Gambar 4.14 

Gambar  Tabulasi Hasil Uji Coba Produk pada Peserta Didik 
(Sumber: Data primer yang diolah) 
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2) Guru Biologi 

Menurut guru biologi, media permainan ular tangga yang dibuat oleh peneliti 

sangat layak untuk digunakan dengan revisi menambah ukuran media permainan 

agar lebih besar dan menambah ukuran font pada soal.  

Berdasarkan gambar 4.4 tabulasi hasil tanggapan produk pada guru diperoleh 

bahwa pada aspek isi mendapatkan persentase sebesar 87 % engan kriteria sangat 

layak, kemudian aspek kualitas produk mendapatkan persentase 99 %, dengan 

kriteria sangat layak. Pada aspek teknis produk mendapatkan persentase 100 % dan 

pada aspek bahasa mendapatkan persentase 84 %. 

Berikut ini adalah gambar tabulasi hasil tanggapan guru yang dilakukan saat 

penelitian di SMAN 15 Bandar Lampung. 

 

Gambar 4.15 

Gambar  Tabulasi Hasil Tanggapan Produk pada Guru 

(Sumber: Data primer yang diolah) 

 

7. Revisi Produk Hasil Uji Coba 

Berdasarkan hasil uji coba penilaian kelayakan media keanekaragaman hayati 

menurut guru biologi SMAN 15 Bandar Lampung menyatakan produk sudah layak 
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untuk digunakan. Dari hasil uji coba produk peneliti mendapatkan kritik dan saran 

untuk menambah ukuran produk dan menambah ukuran font soal yang ada pada 

produk. Namun berlandaskan penilaian saat validasi kepada ahli media, peneliti hanya 

memperbaiki ukuran pada soal dari font awal 12 menjadi 16. Saran untuk menambah 

ukuran media tidak dilakukan perbaikan karena peneliti berpatokan kepada ukuran 

yang diberikan oleh ahli media.  

Dengan demikian media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga pada 

materi keanekaragaman hayati untuk kelas X layak digunakan.  

B. Pembahasan 

Menurut pandangan dan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif 

dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu teks, kegiatan 

dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. 76 menurut Thorndike, belajar adalah proses 

interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang 

terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat 

ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta 

didik ketika belajar, yang juga terdapat pikiran, perasaan, atau gerakan/ tindakan.77 

Penurut pendapat di atas diartikan bahwa belajar adalah proses perubahan yang terjadi 

dari yang mulanya tidak tahu menjadi tahu dengan menggunakan suatu bantuan yang 

                                                           
76 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (ed. I) (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010),  h. 37. 

77 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),  h. 21. 



 
 

disebut stimulus yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam penelitian 

ini dihasilkan produk berupa permainan ular tangga yang digunakan dalam 

pembelajaran sebagai media, media inilah yang disebut  stimulus yang akhirnya 

mendapatkan respon dari peserta didik. Berikut ini adalah ayat A-Quran yang 

memerintahkan setiap umat manusia untuk belajar. 

                         

                   

           

Artinya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu 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.78 

Surat Al-Mujadalah: 11 diatas telah diperintahkan bahwa kita sebagai umat 

manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu 

berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Pembelajaran di sekolah 

merupakan salah satu cara menuntut ilmu. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik/guru dengan menggunakan media pembelajaran yang baik akan 

mempermudah peserta didik memahami materi  mendapatkan ilmu. Untuk itu peneliti 

                                                           
78 Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan terjemahannya  (Bandung: Diponegoro, 

2000), h. 544. 



 
 

melakukan pengembangan media permainan ular tangga untuk berkontribusi dalam 

menambah media pembelajaran khususnya media pembelajaran biologi berbentuk 

permainan ular tangga pada materi keanekaragaman hayati di kelas X SMA. Berikut 

ini ayat yang menyatakan keutamaan belajar keanekaragaman hayati. 

                          

                 

Artinya: 

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-

Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.79  

 

Surat Faathir: 28 diatas yang dimaksud dengan ulama ialah orang-orang yang 

mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan 

untuk mempelajari segala macam yang ada di bumi tidak terkecuali keanekaragaman 

hayati. Seperti yang tertera pada ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada kita 

untuk mempelajari binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak yang tentu 

sangat bermacam warna dan jenisnya.  

Heinich dan kawan-kawan mengemukakan istilah medium sebagai perantara 

yang mengantar informasi antara sumber dan penerimajadi televisi, film, foro, audio 

rekaman, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah 

                                                           
79 Ibid, h. 437. 



 
 

media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruktusional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media 

itu disebut media pembelajaran.80 Pada produk permainan ular tangga terdapat soal- 

soal tentang materi keanekaragaman hayati yang digunakan pada proses pembelajaran 

untuk merangsang/menstimulus peserta didik agar dapat menjawab pertanyaan yang 

pada akhirnya peserta didik akan mendapat informasi-informasi yang berkaitan dengan 

materi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu media permainan ular tangga dapat 

disebut media pembelajaran. 

Adapun penelitian yang dilakukan Sri Handayani tentang peningkatan 

kemampuan berhitung anak melalui permainan ular tangga di taman kanak-kanak 

menyatakan bahwa kemampuan berhitung melalui permainan ular tangga mengalami 

peningkatan yaitu dimana anak sudah mengalami kemajuan dalam mengurutkan 

bilangan dan meletakkan lambang bilangan sesuai dengan jumlah bendanya.81 Selain 

penelitian Sri Handayani ada pula penelitian yang dilakukan oleh Susi Susilawati, 

Pepen Permana dan Ending Khoirudin mengenai teknik permainan ular tangga dalam 

pembelajaran kosa kata bahasa Jerman menyatakan bahwa dengan menggunakan 

permainan ular tangga pembelajaran semakin menyenangkan dan peserta didik lebih 

                                                           
80 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (ed. 1) (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4. 

81 Sri Handayani, “Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Permainan Ular 

Tangga Di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Simpang IV Agam”. Jurnal Pesona PAUD Vol.1.No.1. h. 9. 



 
 

aktif di kelas.82 Dari kedua penelitian di atas dinyatakan bahwa media permainan ular 

tangga adalah media pembelajaran yang sangat baik digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

Pada penelitian dan pengembangan ini telah menghasilkan produk berupa 

permainan ular tangga yang dibuat dengan aplikasi photoshop dan dicetak pada bahan 

flexy/vynil frontlite dan backlite. Pertama peneliti menggali potensi dan masalah. 

Pertama-tama peneliti menemukan potensi dan masalah  yang ditemukan di salah satu 

sekolah yang ada di Bandar Lampung yakni SMAN 15 Bandar Lampung. Disekolah 

tersebut belum memiliki banyak referensi media pembelajaran, belum pernah 

menggunakan media pembelajaran berbentuk permainan dan media pembelajaran yang 

sering digunakan adalah LKS dan buku paket. Peneliti juga mendapatkan informasi 

dari wawancara yang dilakukan dengan guru bahwa terdapat materi keanekaragaman 

hayati yang menurut guru biologi memiliki cakupan yang luas sehingga peserta didik 

kesulitan memahami materi tersebut dengan dibuktikan bahwa masih banyak peserta 

didik mendapat nilai dibawah rata-rata. Berdasarkan pada informasi tersebut peneliti 

mengembangakn produk media pembelajaran berupa permainan ular tangga. 

                                                           
82 Susi Susilawati, Pepen Permana, Ending Khoirudin, “Teknik Permainan Ular 

Tangga (Schlangen Und Leitern Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Jerman”. (Artikel 

Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia),  h. 18. 



 
 

Permainan (games) adalah setiap kontes antara para pemain yang berinteraksi 

satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu pula. Setiap permainan harus mempunyai empat komponen utama yaitu:83 

1) Adanya pemain (pemain-pemain); 

2) Adanya lingkungan di mana para pemain berinteraksi; 

3) Adanya aturan-aturan main, dan 

4) Adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Deutsch, Thomas menemukan bahwa ketika siswa bekerja bersama-sama untuk 

meraih sebuah tujuan kelompok, membuat mereka mengekspresikan norma- norma 

yang baik dalam melakukan apapun untuk keberhasilan kelompok.84 Permainan ular 

tangga yang dikembangkan peneliti dimainkan dengan cara berkelompok. Setiap 

kelompok harus menjawab setiap soal dengan benar pada soal yang terdapat dalam 

kotak sehingga kelompok tersebut mendapatkan poin. Kelompok yang berhasil 

mendapatkan poin terbanyak adalah pemenang. Pada saat dilakukan uji coba setiap 

kelompok sangat telihat antusias untuk membuka buku/literatur lain untuk mencari 

jawaban dari setiap soal. Dari pengamatan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

terjadi interaksi antara pemain 1 dengan pemain lainnya. 

                                                           
83 Arief S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 75-76. 

84 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan:Jenis, Metode dan Prosedur (ed. 1) 

(Jakarta: Kencana, 2013),  h. 32. 



 
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sahri Ramadani menghasilkan produk 

permainan ular tangga menjelaskan bahwa permainan ular tangga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon karena pada permainan ini 

siswa dituntut untuk cepat dan sigap dalam menjawab pertanyaan ketika mendapatkan 

kartu soal maupun kartu latihan. Kelompok akan berlomba-lomba untuk cepat 

menjawab pertanyaan yang diperoleh serta mengumpulkan kartu poin sebanyak-

banyaknya agar bisa menjadi pemenang.85 Namun pada produk yang dikembangkan 

peneliti menyatakan bahwa media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga 

dapat mempermudah peserta didik memahami materi keanekaragaman hayati, hal ini 

dibuktikan dari uji coba yang dilakukan pada aspek tersebut mendapatkan persentase 

88 %, persentase tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sangat setuju dengan 

pendapat tersebut. Selain itu media permainan ular tangga yang dikembangkan peneliti 

membuat siswa dapat belajar mandiri, pernyataan ini mendapatkan kriteria sangat 

setuju dari peserta didik dengan persentase 81 %. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ani Labibah menyatakan bahwa 

dengan melakukan pengembangan permainan ular tangga dengan modifikasi terhadap 

peningkatan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan rata-rata nilai.86 Penelitian yang dilakukan Ambarwati 

                                                           
85 Sahri Rahmadani, “Penggunaan Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa pada  Pokok Bahasan Hidrokarbon Di Kelas XI SMA As-Shofa Pekanbaru”. 

(Jurnal Program Studi Pendidikan KimiaFakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau), h. 
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86 Ani Labibah, Arlina Nurhapsari, Rochman Mujayanto. “Pengaruh Permainan 

Modifikasi Ular Tangga Terhadap Pengetahuan Keseharan Mulut Dan Gigi pada Anak (Studi 



 
 

mengenai penerapan media permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara pada siswa  kelas 4  di Sekolah Dasar Negeri Sambirejo I  Kabupaten  Ngawi. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran peningkatan kemampuan berbicara dengan media 

permainan ular tangga ini telah mencapai hasil yang maksimal. 87  Penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Md. Erlin Nopiani menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran TGT berbantuan media permainan ular tangga dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 88  Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

permainan ular tangga dapat digunakan dalam berbagai bentuk media pembelajaran, termasuk 

pada media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga yang dikembangkan peneliti dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati. 

  Kedua pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi yang dapat 

digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga 

pada materi keanekaragman hayati. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah media yang digunakan oleh guru, silabus mata pelajaran biologi 
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Kelas IV SD Gugus VIII Sukawati”. (Jurnal Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  FIP Universitas 
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yang dipakai oleh guru biologi di SMA 15 Bandar Lampung, dan materi-materi 

keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan materi keanekaragaman hayati memiliki 

cakupan materi yang cukup luas meliputi konsep keanekaragaman gen, jenis, dan 

ekosistem, keanekaragaman hayati Indonesia (gen, jenis dan ekosistem), flora, fauna, 

garis Wallace dan garis Weber, keunikan hutan hujan tropis, upaya pelesterian 

keanekaragaman hayati di Indonesia dan pemanfaatannya, serta sistem klasifikasi 

mahluk hidup dan binomial nomenklatur. Data tersebut yang kemudian dijadikan 

landasan untuk mengembangkan media pembelajaran biologi berbentuk ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati.  

  Ketiga desain produk, peneliti mendesain sebuah produk berdasarkan potensi 

dan masalah serta pengumpulan data yang didapat. Peneliti mengembangkan desain 

produk awal permainan ular tangga pada materi keanekaragaman hayati sebagai 

berikut:  

1) Desain soal 

 Peneliti mendesain soal dengan membuat 90 soal tentang meteri 

keanekaragaman hayati yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang terdapat pada 

silabus kurikulum 2013 yang dipakai di SMAN 15 yakni pada KD 3.2 Menganalisis 

data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. Adapun sub materi yang ada pada materi keanekaragaman 

hayati diantaranya:  

a) Konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem,  



 
 

b) Keanekaragaman hayati Indonesia (gen, jenis dan ekosistem), flora, fauna, 

garis Wallace dan garis Weber,  

c) Keunikan hutan hujan tropis,  

d) Upaya pelesterian keanekaragaman hayati di Indonesia dan 

pemanfaatannya,  

e) Serta sistem klasifikasi mahluk hidup dan binomial nomenklatur.  

Permainan ular tangga terdiri dari 100 kotak, namun peneliti hanya  membuat 

98 soal dikarenakan pada kotak nomor 1 merupakan kotak untuk meletakan tata cara 

bermain dan nomor 100 adalah angka terakhir yang menandakan pemain sudah 

memenangkan permainan. Soal yang sudah didesain lalu di laminating  agar tidak 

mudah rusak dan luntur apabila terkena air. 

Penelitian oleh Aini Indriasih mengatakan Alat permainan edukatif ular tangga 

sangat menarik. Permainan edukatif simulasi ular tangga bertujuan untuk membentuk 

kemandirian, karena merupakan media pembelajaran yang memiliki pola learning by 

doing. Berdasarkan pola tersebut siswa sebagai pemain dituntut untuk belajar sehingga 

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.89 Menurut penelitian yang dilakukan 

Aini Indriasih mengenai penggunaan permainan edukatif ular tangga terhadap 

pembelajaran tematik kelas III SD bertujuan untuk membentuk kemandirian, karena 

pemain dituntut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap masalah yang 

diselesaikan maka pemain mendapat satu pengetahuan baru. 

                                                           
89 Aini Indriasih, “Pemanfaatan Alat Permainan Edukatif Ular Tangga Dalam Penerapan 

Pembelajaran Tematik di Kelas III  Sd”. Jurnal Pendidikan, Vol. 16 No. 2 (2015), h. 129-130. 



 
 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membuat 89 soal dalam produk 

permainan ular tangga agar peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara 

mandiri, dengan bermain ular tangga yang dilakukan bersama kelompoknya maka 

peserta didik menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan di setiap 

soal. Dengan kata lain setiap pemain yang dapat menjawab soal maka ia mendapat satu 

pengetahuan baru, semakin banyak soal yang terjawab maka semakin banyak 

pengetahuan yang didapatkan oleh pemain.  

Penelitian Putri Zhudah Ferrykah juga mengungkapkan bahwa 

penggunaan  media  permaianan  ular  tangga 

dalam  pembelajaran  matematika  dapat  disesuaikan dengan  tujuan dan materi pembelajaran 

yang  akan dicapai.  Misalnya dalam pembelajaran tematik, maka 

model  papan ular  tangga  dapat  dapat  dibuat  dengan gambar-

gambar   yang  menarik  dan  memberikan 

pengetahuan pada siswa.  Selain itu, permainan ini dapat 

memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  terus 

mengasah kemampuannya dengan lincah an cekatan. Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  ilmu. 

Thorndike  yang menekankan agar banyak memberi praktik dan latihan 

(drill  and  practice)  kepada siswa  agar  konsep  dan 

prosedur  dapat  dikuasai  dengan  baik  dan  tentunya dalam suasana yang 

menyenangkan. Semakin sering siswa  berlatih  maka  kemampuannya  akan  meningkat 

sehingga siswa  semakin mahir dan terampil menyelesaikan  soal-soal. 90  Hal ini juga 
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dilakukan peneliti dalam mendesain soal untuk permainan ular tangga pada materi 

keanekaragaman hayati. Dalam pembuatan soal peneliti menyesuaikan dengan kompetensi 

dasar materi keanekaragaman hayati yang terdapat pada silabus yang kemudian dikembangkan 

dalam sub-sub materi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Berikutnya soal akan disebar secara 

acak di kantung-kantung yang terdapat pada produk dengan maksud agar pemain mendapatkan 

semua sub materi keanekaragaman hayati. 

2) Desain media  

Desain yang dibuat oleh peneliti meliputi dua proses yakni, mendesain bentuk 

permainan ular tangga pada aplikasi Photoshop dan proses pembuatan papan 

permainan ular tangga pada media cetak dengan menggunakan bahan dasar flexy. 

Adapun desain media yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a) Desain permainan ular tangga pada photoshop 

Berikut ini adalah desain permainan ular tangga pada photoshop yang dibuat 

oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1)  Sarana bermain ini terdiri dari selembar papan atau kertas tebal 

bergambar kotak-kotak sebanyak 100 buah.91 Berdasarkan pernyataan 

tersebut pertama-tama peneliti membuat desain pada photoshop berupa 

garis kotak berjumlah 100 kotak.  

                                                           
91 Sri Mulyani, 45 Permainan Tradisional Anak Indonesia (Yogyakarta:Langensari 

Publishing, 2013), h. 121. 



 
 

(2) Setelah membuat garis kotak, peneliti memberi background papan 

pemainan ular tangga. Dalam pembuatan background papan permainan 

ular tangga peneliti mengaplikasikan gambar yang mengandung unsur 

hewan dan juga tumbuhan karena materi yang diangkat adalah 

keanekaragaman hayati. Agar peserta didik tidak bingung maka ditengah 

gambar diaplikasikan tulisan “Biodiversity”. 

(3) Papan ularnya sendiri berupa gambar kotak-kotak yang terdiri dari 10 

baris dan 10 kolom dengan nomor 1-100, serta bergambar ular tangga.92 

Berikutnya peneliti mencantumkan nomor pada setiap ujung kotak 

dimulai dari nomor 1 pada kotak pojok kiri bawah sampai nmor 100 pada 

pojok kotak kiri atas. Terdapat pengecualian apabila pada kotak yang 

seharusnya terdapat nomor tertutup oleh bagian ular atau tangga maka 

nomor diletakkan pada sisi yang tidak terdapat gambar ular atau tangga. 

hal ini dimaksudkan agar nomor tetap terlihat jelas. 

(4) Kemudian peneliti meletakkan ular pada kotak secara acak. Pada desain 

yang dibuat peneliti, ada 5 ular yang disebar pada papan permainan, ular 

pertama terletak pada nomor 35 ke 17, ular kedua terletak pada nomor 50 

ke 28, ular ketiga terletak pada nomor 63 ke 20, ular keempat terletak di 

antara nomor 93 ke 72, dan ular terakhir terletak di antara nomor 99 ke 

                                                           
92 A. Husna M, 100+ Permainan Tradisional Indonesia untuk Kreatifitas, 

Ketangkasan, dan Keakraban (ed. 1) (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), h. 145. 



 
 

54. Peneliti meletakkan ular secara acak agar pemain dapat mengulangi 

soal-soal yang sudah terlewat sehingga terdapat pengulangan agar pemain 

tidak lupa dengan materi yang sudah dilewati. 

(5) Kemudian peneliti meletakkan tangga pada papan permainan yang 

dilakukan secara acak. Peneliti meletakkan 6 tangga pada papan 

permainan. Tangga pertama terletak diantara nomor 6 ke 12, tangga kedua 

terletak diantara nomor 23 ke 37, tangga ketiga di antara nomor 31 ke 49, 

tangga ke empat berada pada nomor 34 ke 76, tangga kelima berada pada 

nomor 62 ke 83 dan tangga terakhir berada pada nomor 88 ke 92. Peneliti 

meletakkan tangga pada 6 titik agar pemain tidak mengalami kejenuhan 

saat bermain. Dengan naiknya pemain dari tangga tersebut memberikan 

semangat kepada pemain untuk terus bermain. 

 

 

 

b) Desain permainan ular tangga pada bahan flexy 

Berikut ini adalah desain permainan ular tangga setelah di cetak pada bahan 

flexy/vynil frontlite & backlite dengan ukuran 150 x 150 cm. Adapun tata cara 

pembuatan media ular tangga dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Setelah media permainan ular tangga dicetak, peneliti membuat lubang 

kantung pada setiap kotak media permainan ular tangga. Pembuatan lubang 

kantung dilakukan dengan memotong garis putih yang berada diatas nomor 



 
 

dengan cutter. Lubang ini dijadikan kantung dengan prinsip seperti saku 

pada baju atau celana untuk meletakkan soal-soal keanekaragaman hayati. 

(2) Setelah 100 kotak sudah dibuat kantung, maka papan permainan ular tangga 

dibalik sehingga terlihat bagian putih yang tidak terdapat background 

kemudian tempel double tip sesuai garis putih yang nampak dari 

background depan. Double tip ditempel sesuai bentuk kotak terkecuali pada 

lubang kantung yang sudah dibuat, maka double tip ditempel diatas 

kantung. Setelah itu peneliti melepaskan lapisan double tip  yang tidak ada 

lapisan perekatnya. Setelah semua lapisan telah dilepas, media permainan 

ular tangga siap ditempel pada bahan flexy yang lain. Fungsi double tip  ini 

untuk menempelkan papan permainan ke bahan.  flexy kosong agar 

membentuk kantung-kantung, kantung ini nantinya dapat digunakan untuk 

meletakkan soal keanekaragaman hayati. 

(3) Terakhir membuat lubang pada bagian atas media yang sudah diberi tanda 

sebanyak 12 titik untuk meletakkan kop kaca agar dapat ditempel ke papan 

tulis. Cara melubangi media permainan ular tangga dengan menggunakan 

cara tradisional yakni dengan paku yang dibakar, setelah panas ditusukkan 

ke bagian media yang sudah ditandai.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rifki Fathimatul Karimah, ia mendapat 

produk akhir berbentuk media pembelajaran Fisika dalam bentuk permainan Ular 

Tangga Fisika pada materi Getaran dan Gelombang untuk siswa SMP/MTs. Desain 

media dibuat dengan program CorelDRAW X5 kemudian dicetak, selanjutnya 



 
 

desain papan dilaminasi dan ditempelkan pada papan kayu yang telah dilapisi 

dengan logam seng di atasnya. 93  Berbeda dari penelitian milik Rifki yang 

menggunakan bahan dasar papan kayu, peneliti memilih bahan flexy, hal ini 

dikarenakan bahan tersebut mudah didapatkan di hampir seluruh percetakan. Selain 

itu tujuan penggunaan bahan ini agar media dapat ditempelkan pada papan tulis 

yang ada dikelas agar dapat terlihat dari bangku terdepan hingga bangku paling 

belakang. Dengan menggunakan bahan dasar ini media permainan ular tangga tidak 

berbahaya untuk digunakan karena bahan tidak berat dan apabila jatuh tidak akan 

melukai pemain.  

 

 

c) Desain dadu dan bidak 

Dadu dan bidak dibuat dengan benang polycherry yang dirajut. Dadu dibuat 

dengan 5 warna yakni warna merah muda, hijau, kuning, oranye dan biru. Bidak 

dirajut membentuk bulatan diisi dengan kapas dengan 5 warna berbeda. Di bagian 

depan bidak terdapat rajutan membentuk senyum dengan benang berwarna hitam. 

Dadu dirajut dengan membentuk kubus dengan warna yang berbeda di setiap 

sisinya. Setiap sisi dadu terdapat titik yang juga terbuat dari benang yang dirajut 

dengan titik di masing-masing sisi berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada dua sisi dadu 
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(2014), Vol.2 No.1 (Maret 2014), h. 10. 



 
 

berwarna kuning berisi titik berjumlah 1 dan 3, pada dua sisi dadu yang berwarna 

hijau berisi titik berjumlah 5 dan 6, pada sisi dadu berwarna oranye berisi titik 

berjumlah 4 dan pada sisi dadu berwarna merah muda berisi titik berjumlah 2. Dadu 

diisi dengan memanfaatkan sterofoam yang tidak terpakai dengan tujuan bentuk 

kubusnya lebih tegas.  

Penggunaan benang polycherry sebagai bahan pembuatan dadu dan bidak 

bertujuan untuk; pertama, saat digunakan dalam permainan baik dadu dan bidak 

tidak membahayakan pemain. Kedua, dapat dicuci apabila kotor saat digunakan 

dalam permainan.  

Tahapan keempat adalah validasi desain namun dalam pembahasan ini peneliti 

menggabungkan tahapan validasi dan revisi karena keduanya saling 

berkesinambungan. Validasi yang dilakukan peneliti terdiri dari validasi  media dan 

validasi soal. Kedua validator media merupakan dosen fisika yang memahami berbagai 

macam bentuk media pembelajaran dan cara penggunaannya. Dan kedua validator soal 

merupakan dosen pendidikan biologi yang sangat memahami materi keanekaragaman 

hayati yang kemudian dibentuk menjadi soal untuk media permainan ular tangga.  

Validasi media dilakukan dengan dua ahli, ahli media (I), dan ahli media (II), 

sedangkan validasi soal  yang merupakan validasi terhadap 98 soal dilakukan dengan 

ahli soal (I), dan ahli soal (II). Hasil validasi media dan soal akan dijelaskan secara 

rinci dibawah ini: 

1) Validasi soal 



 
 

Validasi soal oleh validator I dilakukan 2 tahapan. Pada validasi tahap 1 

menyatakan bahwa soal layak digunakan  dengan persentase sebesar 73 % dengan 

beberapa revisi diantaranya:  

a) Kalimat pada pertanyaan belum jelas. 

b) Beberapa soal belum sesuai dengan indikator. 

Kemudian setelah soal direvisi sehingga kalimat pada pertanyaan sudah jelas 

dan soal sudah sesuai indikator maka soal sudah layak digunakan.  

Validasi soal oleh validator II bertujuan agar soal semakin layak untuk 

digunakan. Validasi soal oleh validator II dilakukan dengan 2 tahapan, tahap pertama 

validator II menyatakan soal layak digunakan dengan persentase 60 % dengan beberapa 

revisi diantaranya: 

a) Banyak kalimat yang ambigu. 

b) Beberapa gambar dan tabel masih perlu diperbaiki karena belum ada 

kalimat perintah yang jelas. 

Setelah direvisi dan sudah tidak ada kalimat yang ambigu dan gambar serta 

tabel sudah diperbaiki maka soal divalidasi kembali pada validator II. Pada validasi 

tahap kedua validator menyatakan soal layak digunakan tanpa revisi dengan persentase 

75 %. 

Hasil penilaian akhir dari dua orang validator soal I dan II berturut-turut 

mendapatkan jumlah total 35 dan 36 dengan skor maksimalnya 48 serta persentase 73 

% dan 75 % dan dinyatakan dalam kriteria layak.   

2) Validasi media  



 
 

Validasi media oleh validator I dilakukan 2 tahapan. Tahapan pertama yang 

dilakukan peneliti menyatakan bahwa media sudah layak dengan persentase 69 %  

namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki diantaranya: 

a) Ukuran masih terlalu besar.  

b) Tampilan warna perlu dibuat lebih menarik.  

c) Dadu tidak perlu diberi tali. 

Setelah diperbaiki sehingga media sudah tidak terlalu besar dan tampilan warna 

sudah lebih terang dan dadu sudah simetris maka media divalidasi kembali oleh 

validator I dinyatakan sangat layak untuk digunakan tanpa revisi dengan persentase 87 

%.  

Validasi media pada tahap pertama oleh validator II mendapatkan persentase 

sebesar 80 % dan dinyatakan sangat layak untuk digunakan, namun masih ada revisi 

yakni dibagian peraturan permainan kalimatnya harus dibuat lebih rinci. Setelah 

peraturan permainan diperbaiki dan menjadi lebih rinci maka kembali dilakukan 

validasi media tahap II oleh validator dan dinyatakan sangat layak dengan persentase 

81 %. Perubahan peraturan permainan diantaramya; 1) Membagi seluruh peserta didik 

menjadi 5 kelompok. 2) Masing-masing kelompok mengirimkan perwakilan  untuk 

bermain ular tangga di depan kelas. 3) Bagi siswa yang tidak bermain di depan kelas 

membantu kelompoknya untuk menjawab pertanyaan.4) Jika jawaban benar, maka 

pemain mendapatkan nilai. 5) Jika salah maka pemain tidak mendapat nilai.  

Hasil validasi media dari kedua validator I dan II berturut-turut mendapatkan 

jumlah total 70 dan 65 dari jumlah skor maksimal 80 dan mendapatkan persentase 87 



 
 

% dan 81 % dan dinyatakan sangat layak. Dari hasil yang telah dijelaskan di atas maka 

dapat diakatakan bahwa produk sangat layak digunakan karena baik aspek kualitas dan 

aspek teknis produk sudah mendapatkan persentase sangat layak dari kedua validator. 

Uji coba produk dilakukan tahapan uji coba produk awal dan uji coba terbatas. 

Uji coba tahap awal yang dilakukan untuk memperkenalkan media kepada peserta 

didik dan untuk mengetahui apakah media sudah layak digunakan pada uji coba 

terbatas. Uji coba terbatas media permainan ular tangga dilakukan pada siswa yang 

lebih besar jumlahnya yang kemudian hasil tanggapan siswa digunakan untuk  

mengetahui kelayakan media pembelajaran. Kemudian diambil penilaian tanggapan 

pada 2 guru biologi yang dilakukan di SMAN 15 Bandar Lampung.  

1) Peserta didik 

Uji coba tahap awal pada 15 peserta didik yang dibagi menjadi 5 kelompok pada 

kelas X di SMAN 15 Bandar Lampung menyatakan bahwa media permainan ular 

tangga yang dikembangkan peneliti layak untuk digunakan pada uji coba terbatas dan 

mendapatkan persentase 77 %. Pada saat pengenalan media siswa sangat antusias 

memperhatikan guru menjelaskan media pembelajaran. Agar dapat melanjutkan tahap 

uji coba terbatas peneliti melakukan uji coba produk awal untuk melihat apakah ada 

bagian produk yang perlu diperbaiki agar layak digunakan pada skala terbatas. Dan 

setelah dilakukan uji coba terbatas, tidak terdapat kesulitan dalam penggunaan media 

permainan ular tangga. 

Setelah uji coba awal dilakukan maka peneliti melakukan uji coba terbatas yang 

dilakukan pada 2 kelas  di SMAN 15 Bandar lampung. Setelah uji coba terbatas 



 
 

dilakukan, maka hasil tanggapan siswa menyatakan bahwa media sangat layak 

digunakan dan mendapat persentase 87 %, dengan saran  menambah font pada soal agar 

terbaca oleh pemain yang sudah minus/menggunakan bantuan kacamata. Angket 

tanggapan siswa menyatakan setuju bahwa media pembelajaran mudah digunakan 

sebanyak 1 peserta didik menyatakan sangat setuju dan 67 peserta didik menyatakan 

setuju dan mendapat persentase 75 %. Peserta didik yang menyatakan kurang setuju 

media dapat digunakan dimana saja sebanyak 7 orang,  27 orang  menyatakan sangat 

setuju  dan 34 orang menyatakan setuju dengan persentase sebesar 82 %.  Peserta didik 

yang menyatakan media dapa digunakan kapan saja terdapat 8 peserta didik tidak 

setuju, 33 peserta didik setuju, dan  26 peserta didik sangat setuju, dengan persentase 

total  82 % dengan kriteria sangat setuju. Peserta didik yang menyatakan media 

permainan ular tangga mempermudah peserta didik untuk menambah pengetahuan 

tentang materi keanekaragaman hayati 1 peserta didik tidak setuju, 28 peserta didik 

setuju, dan 39 peserta didik sangat setuju, dengan persentase total 89% dengan kriteria 

sangat setuju. Peserta didik yang menyatakan media dapat membantu belajar mandiri 

10 peserta didik menyatakan tidak setuju, 32 peserta didik menyatakan setuju dan 26 

peserta didik menyatakan sangat setuju dan mendapat persentase total 81 % dengan 

kriteria sangat setuju. Peserta didik yang menyatakan media dapat mempermudah 

mereka dalam memahami materi keanekaragaman hayati 2 peserta didik tidak setuju, 

29 peserta didik setuju dan 37 peseerta didik sangat setuju, persentase total 87 % 

dengan kriteria sangat setuju. Peserta didik yang menyatakan bahwa media memiliki 

komposisi gambar  dan warna yang serasi 3 peserta didik tidak setuju, 36 peserta didik 



 
 

setuju, dan 29 peserta didik sangat setuju, presentasi total 84 % dengan kriteria sangat 

setuju. Peserta didik yang menyatakan media menggunakan bahasa yang komunikatif 

7 peserta didik tidak setuju, 31 peserta didik setuju dan 30 peserta didik sangat setuju, 

persentase total 84% dengan kriteria sangat setuju. Peserta didik menyatakan bahwa 

media permainan ular tangga menyebabkan pembelajaran dikelas lebih aktif terdapat 9 

peserta didik setuju dan 59 peserta didik sangat setuju, dari pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa permainan ular tangga membuat pembelajaran yang dilakukan 

terjadi interaksi sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Persentase yang diperoleh 

97 % yang berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Peserta didik menyatakan 

media menumbuhkan rasa ingin tahu dan dapat mengasah daya ingat sebanyak 1 

peserta didik tidak setuju, 26 peserta didik setuju, dan 41 peserta didik menyatakan 

sangat setuju, persentase total 90 % dengan kriteria sangat setuju. Peserta didik yang 

menyatakan soal pada media mudah dipahami sebanyak 6 peserta didik tidak setuju, 

21 peserta didik setuju, dan 41 peserta didik menyatakan sangat setuju, presentasi total 

87 % dengan kriteria sangat setuju. Peserta didik yang menyatakan media memiliki 

tampilan yang cukup menarik sebanyak 1 peserta didik tidak setuju, 25 peserta didik 

setuju dan 42 peserta didik sangat setuju, persentase yang diperoleh 90  % dengan 

kriteria sangat setuju. Persentase rata-rata akhir  yang didapatkan saat uji coba produk 

terbatas adalah 86 %. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa media 

permainan ular  tangga sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi 

pada materi keanekaragaman hayati. 

2) Guru Biologi 



 
 

Menurut guru biologi, media permainan ular tangga yang dibuat oleh peneliti 

sangat layak untuk digunakan dengan saran menambah ukuran media permainan agar 

lebih besar dan menambah ukuran font pada soal. Setelah uji coba terbatas, peneliti 

mengambil penilaian terhadap media dengan memberikan 2 angket tanggapan guru 

biologi. Dari tanggapan tersebut diperoleh persentase rata-rata 92 %. Guru sangat 

setuju jika media permainan ular tangga dapat digunakan untuk pembelajaran. Dari 

aspek isi kedua guru memberikan jumlah nilai 49 dari skor maksimal 56 dengan 

persentase 87 %, aspek kualitas memperoleh total skor 87 dari skor maksimal 88 

dengan persentase 99 %, aspek teknis memeperoleh total skor 24 dari skor maksimal 

24 dengan persentase 100 %, dan aspek bahasa memperoleh total skor 27 dari skor 

maksimal 32 dengan persentase 84 %. Persentase rata-rata akhir pada angket tanggapan 

guru yang didapatkan adalah 92 %, dengan demikian produk sangat layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan angket tanggapan siswa dan tanggapan guru yang diberikan 

terhadap media permainan ular tangga, maka media permainan ular tangga sangat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pada tahap revisi produk hasil uji coba peneliti melakukan perbaikan pada font 

soal dari yang sebelumnya menggunakan ukuran 12 peneliti menggantinya menjadi 14. 

Dan merubah media permainan yang sebelumnya memiliki lebar 150 x 125 cm, dirubah 

menjadi 150 x 140 cm. 

C. Produk Akhir Permainan Ular Tangga  



 
 

  Berdasarkan hasil uji coba penilaian kelayakan media keanekaragaman hayati 

menurut guru biologi SMAN 15 Bandar Lampung menyatakan produk sudah layak 

untuk digunakan. Dari hasil uji coba produk peneliti mendapatkan kritik dan saran 

untuk menambah ukuran produk dan menambah ukuran font soal yang ada pada 

produk. Namun karena keterbatasan peneliti dan waktu maka peneliti memasukkan 

kritik dan saran untuk perbaikan produk pada peneliti selanjutnya. Dengan demikian 

media pembelajaran berbentuk permainan ular tangga pada materi keanekaragaman 

hayati untuk kelas X layak digunakan. 

  Kelebihan media permainan ular tangga diantaranya adalah media membuat 

peserta didik lebih gemar mencari informasi baik dari buku atau internet karena saat 

melakukan permainan peserta didik dituntut untuk menjawab pertanyaan. Terjadi 

interaksi diantara peserta didik. Dadu dan bidak berbahan dasar benang polychery 

sehingga dapat dicuci. 

  Kelemahan produk media permainan ular tangga adalah materi 

keanekaragaman hayati  hanya mencakup satu kompetensi dasar yakni KD 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, 

jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

  Dengan kekurangan media pembelajaran biologi berbentuk permainan ular 

tangga pada materi keanekaragaman hayati diatas maka peneliti berharap hal ini 

dijadikan saran untuk peneliti lain mengembangkan produk tersebut.  

D. Karakteristik Media Pembelajaran Berbentuk Permainan Ular Tangga 

  Setelah produk mengalami validasi, revisi dan uji coba, maka pneliti 

mendapatkan produk berupa permainan ular tangga dengan karakteristik di bawah ini: 



 
 

1. Permainan ular tangga mudah digunakan kapan saja dan dimana saja. 

2. Permainan ular tangga mempermudah peserta didik memahami keanekaragaman 

hayati. 

3. Permainan ular tangga dapat membantu peserta didik aktif dan mandiri. 

4. Permainan ular tangga menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah 

dipahami. 

5. Permainan ular tangga memiliki tampilan yang menarik.  



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa  terdapat  beberapa 

karakteristik pada media pembelajaran biologi berbentuk permainan ular 

tangga pada materi keanekaragaman hayati diantaranya: Permainan ular tangga 

mudah digunakan kapan saja dan dimana saja. Permainan ular tangga 

mempermudah peserta didik menambah dan memahami pengetahuan materi 

keanekaragaman hayati. Permainan ular tangga dapat membantu peserta didik 

aktif dan mandiri. Permainan ular tangga menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan soal keanekaragaman hayati yang disajikan mudah dipahami. 

Permainan ular tangga memiliki tampilan yang menarik. 

2. Media permainan ular tangga pada materi keanekaragaman hayati layak 

digunakan dengan presentase yang didapat adalah 87 % dari pesertaa didik dan 

93 % dan 95 % dari guru 1 dan 2  dengan kriteria sangat layak. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

 



 
 

1. Bagi sekolah 

  Agar proses belajar mengajar dapat maksimal sebaiknya sekolah melengkapi 

srana dan prasarana sekolah berupa media pembelajaran yang bervariasi untuk 

mata pelajaran biologi. 

2. Bagi guru 

  Media pembelajaran biologi berupa permainan ular tangga diharapkan dapat 

digunakan pada mata pelajaran biologi yang lain agar menjadi media alternatif pada 

pembelajaran biologi  

3. Bagi peserta didik 

  Apabila ingin memahami materi keanekaragaman hayati dengan permainan 

ular tangga, bermainlah dengan cara yang benar dan bacalah buku/literatur 

sebanyak-banyaknya agar pengetahuan tentang materi keanekaragaman hayati 

bertambah. 

4. Kepada Peneliti Lain 

Sebaiknya melakukan penelitian selanjutnya mengenai permainan ular tangga 

pada materi yang berbeda dengan penelitian yang lebih luas . harapannya peneliti 

lain dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi para pendidik pada 

umumnya dan peneliti itu sendiri tentunya. 
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LAMPIRAN  



 
 

2.  Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia 
 

Kompetensi Dasar 
 

Materi Pembelajaran 
 

Kegiatan Pembelajaran 
 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

3.2. 

 

Menganalisis data hasil 

obervasi tentang berbagai 

tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. 

 

 Konsep 

keanekaragaman 
gen, jenis, 

ekosistem 



 Keanekarag

aman hayati 

Indonesia(gen, 

jenis, 

ekosistem), flora, 

fauna, 

mikroorganisme, 
Garis Wallace, 
Garis Weber, 

 Keunikan 

hutan hujan 

tropis 

 Upaya 

pelestarian 
kehati 

Indonesia dan 

pemanfaatann

ya 

 Sistem 

klasifikasi 

makhluk 

hidup: 

taksan, klasifikasi 

binomial. 

 

Mengamati 

   Mengamati berbagai 

keanekaragaman hayati di 

Indonesia 

 

Menanya 

   Berbagai macam 

keanekaragaman hayati 

Indonesia, bagaimana cara 

mempelajarinya? 

   Bagaimana keanekaragaman 

hayati dikelompokkan? 

   Apa manfaat Keanekaragaman 
hayati Indonesia bagi 

kesejahteraan bangsa? 

 

Mengumpulkan Informasi 

   Mengamati berbagai tingkat 
keanekaragaman hayati 
Indonesia 

   Mengelompokkan berbagai 
tingkat keanekaragaman 

hayati Indonesia dengan 

contoh-contohnya dari 

berbagai ekosistem mulai dari 

savana sampai dengan 
tundra(flora, fauna, 

mikroorganisme), garis 

Wallace dan Weber dari peta 

atau berbagai sumber 

 

 

 

 

 

 

Sikap: 

 Sikap ilmiah 

dalam bertanya, 

memberikan 

pendapat, 
menghargai 

pikiran orang 

lain 
 
 

Pengetahuan: 

Observasi 

 Pemahaman 

terhadap 
keanekaragaman 
hayati Indonesia 

dari diskusi 

 

   Tertulis essay 
tentang 

perbedaan 

tingkat 

keanekaragaman 
hayati, 

persebaran 

keanekaragaman 

hayati, garis 

Wallace dan 

Weber 

   Tertulis essay 

pemahaman 

tentang takson 

dalam klasifikasi 

dan kunci 

determinasi 

 

4 JP 

 

 charta 

berbagai 
tingkat 

kehati 

 charta 

kehati 

Indonesia, 

garis 
Wallace dan 

Weber 

     Ensikloped ia 

flora 

fauna 

Indonesia 

 Gambar/fo 
to karakter 

hutan hujan 

tropis 

 Charta 

takson 

 Charta Kunci 

determinasi 

SILABUS KURIKULUM 2013 



 
 

4.2. Menyajikan hasil 

identifikasi usulan upaya 

Pelestarian 

keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasarkan 

hasil analisis data ancaman 
kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan 

dan tumbuhan khas 

Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam 
berbagai bentuk media 

informasi. 

   Mendiskusikan pemanfaatan 

kehati Indonesia yang sudah 

dilakukan dan peluang 

pemanfaatannya secara 

berkelanjutan dalam era 
ekonomi kreatif 

 Mengamati tentang takson 

dalam klasifikasi dan 
mengenal  kunci 

determinasi 

 

Menalar/Mengasosiasi 

 Mendiskusikan berbagai 

tingkat keanekaragaman 

hayati Indonesia dan memberi 

contohnya, memahami gairs 

Wallace dan Weber 

   Mendiskusikan untuk 

mengasosiasikan 

pemahaman tentang takson 

dalam klasifikasi dan kunci 
determinasi 

 



 
 

 

 
Kompetensi Dasar 

 
Materi Pembelajaran 

 
Kegiatan Pembelajaran 

 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

   

 

 

Mengomunikasikan 

   Mempresentasikan secara 

lisan tentang 

keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasarkan tingkat 

keanekaragamannya. 

   Mempresentasikan takson- 

takson dalam klasifikasi dan 

kunci determinasi 

   Mempresentasikan upaya 

pelestarian dan pemanfaatan 
keanekaragaman hayati 

Indonesia untuk kesejahteraan 

ekonomi masyarakat Indonesia 

dalam era ekonomi kreatif 

   



 
 

 

 



 
 

LEMBAR WAWANCARA GURU BIOLOGI 

 

NO PERTANYAAN WAWANCARA JAWABAN 

1. Bahan ajar apa saja yang selama ini dipakai 

dalam proses pembelajaran biologi? 

 

2. Apakah media ajar yang dipakai selama ini 

masih di temukan kelemahan? 

 

3. Apakah media ajar yang digunakan selama ini 

mempermudah peserta didik menerima materi 

biologi?  

 

4. Pernahkan bapak/ibu menggunakan media 

belajar berupa permainan? 

 

5. Selama proses pembelajaran apakah bapak/ibu 

menggunakan media permainan ular tangga? 

 

6. Apakah dengan media belajar yang bapak ibu 

gunakan peserta didik dapat mencapai hasil 

belajar maksimal? 

 

7. Apakah ada materi yang menurut bapak/ibu 

sulit dipahami peserta didik? 

 

 

Bandar Lampung,  Januari 2017 

Guru Mata Pelajaran Biologi 

 

 

 

 NIP 



 
 

LEMBAR PENILAIAN MEDIA OLEH AHLI MEDIA 

 “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBENTUK 

PERMAINAN ULAR TANGGA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI UNTUK SISWA KELAS X SMA” 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu 

sebagai ahli tentang kualitas produk yang saya kembangkan  

2. Validasi diberikan dengan cara member tanda ceklist (√) pada salah satu kolom 

skala penilaian sesuai kiteria rubrik dibawah ini  

1= Tidak Setuju 

2= Kurang Setuju 

3= Setuju 

4= Sangat Setuju 

3. Saya mohon kritik dan saran Bapak/ Ibu untuk perbaikan media pembelajaran 

yang saya kembangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 

NIP  : 

Jabatan : 



 
 

KISI- KISI ANGKET UNTUK AHLI MEDIA 

No. Aspek Indilkator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek kualitas m. Kualitas media sudah 

memenuhi kriteria media 

pembelajaran 

n. Ketepatan media untuk 

digunakan sebagai media 

pembelajaran 

o. Desain yang dibuat dapat 

menarik perhatian peserta 

didik 

p. Ketepatan penggunaan 

bahan dasar 

q. Media dapat digunakan 

sesuai dengan situasi siswa 

r. Media dapat melatih 

kemandirian siswa 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

2 

 

1 

2. Aspek teknis h. Tampilan umum media 

menarik 

i. Media mudah digunakan 

j. Desain media baik (teks, 

wana, dan gambar) 

k. Kemudahan memahami 

petunjuk penggunaan 

7 

 

8 

9 

 

10 

1 

 

1 

6 

 

1 

Jumlah  20 

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

 

 

 

 

 



 
 

LEMBAR VALIDASI PERMAINAN ULAR TANGGA OLEH AHLI 

MEDIA 

A. Penilaian 

No.  

 

Aspek yang dinilai Kategori penilaian Keterangan  

4 3 2 1 

1. Aspek Kualitas 

a.  Kualitas media permainan ular tanga 

yang dikembangkan sudah memenuhi 

kriteria media pembelajaran  

     

b. Ketepatan media permainan ular 

tangga untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran 

     

c. Desain yang dibuat dapat menarik 

perhatian peserta didik 

     

d. Ketepatan penggunaan bahan dasar: 

 1) Bahan- bahan yang digunakan 

media permainan ular tangga tidak 

mudah hancur 

     

 2) Bahan dasar  yang digunakan tidak 

terlalu berat untuk dibawa 

     

 3) Bahan dasar yang digunakan tidak 

berbahaya untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran 

     

 4) Bahan yang digunakan sebagai 

pion tidak berbahaya untuk 

digunakan 

     

 5) Bahan yang digunakan sebagai 

dadu tidak berbahaya untuk 

digunakan  

     

e. Media dapat digunakan sesuai dengan 

 situasi siswa: 

 1) Media dapat digunakan diberbagai 

tempat 

     

 2) Media dapat digunakan pada 

berbagai waktu dan keadaan 

     



 
 

No.  

 

Aspek yang dinilai Kategori penilaian Keterangan  

4 3 2 1 

f. Media dapat melatih kemandirian 

peserta didik dalam belajar 

     

2. Aspek Teknis 

a. Tampilan umum media menarik      

b. Media mudah digunakan      

c. Desain media baik (teks, warna,  

dan gambar) meliputi: 

 1) Ketepatan pemilihan ukuran huruf      

 2) Ketepatan pemilihan warna huruf 

agar mudah dibaca 

     

 3) Ketepatan pemilihan komposisi 

gambar 

     

 4) Ketepatan pemilihan warna pada 

gambar agar terlihat jelas 

     

 5) Ketepatan ukuran gambar      

 6) Kualitas tampilan gambar jelas      

d. Kemudahan memahami petunjuk 

penggunaan media 

     

 

Skor yang diperoleh:     Skor maksimal: 80 

B. Rekomendasi/ Saran 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 
 

C. Kesimpulan         

    Pengembangan media pembelajaran biologi berbentuk permainan ular tangga 

pada materi keanekaragaman hayati untuk siswa kelas X SMA ini dinyatakan:    

Layak digunakan tanpa revisi 

Layak digunakan dengan revisi sesuai saran saran masukan 

Tidak layak digunakan 

 

 

Bandar Lampung, …………2017 

      Validator 

 

       

      NIP 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LEMBAR PENILAIAN 

 “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBENTUK 

PERMAINAN ULAR TANGGA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI UNTUK SISWA KELAS X SMA” 

OLEH : GURU BIOLOGI KELAS X 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 

1 pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap 

media permainan ular tangga dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 = Sangat Setuju  

Nilai 3 = Setuju   

Nilai 2 = Tidak Setuju   

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada 

setiap butir kriteria penilaian. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap media 

permainan ular tangga harap dituliskan pada lembar masukan yang telah 

tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan tanda 

tangan Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  

 

 

 

 

 



 
 

KISI- KISI ANGKET UNTUK TANGGAPAN GURU 

No. Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1. 

Aspek 

Isi 

a. Kesesuaian soal pada Ular Tangga 

dengan Kompetensi Dasar dan 

Indikator 

1 2 

b. Ketepatan cakupan  soal 2 2 

c. Penyampaian soal yang urut 3 1 

d. Kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa SMA 

kelas X 

4 1 

e. Kesesuaian gambar / tabel untuk 

memperjelas soal 

5 1 

2. 

Aspek 

kualitas 

a. Kualitas media sudah memenuhi 

kriteria media pembelajaran 

6 1 

b. Ketepatan media untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran 

7 1 

c. Desain yang dibuat dapat menarik 

perhatian peserta didik 

8 1 

d. Ketepatan penggunaan bahan dasar 9 5 

e. Media dapat digunakan sesuai 

dengan situasi siswa 

10 2 

f. Media dapat melatih kemandirian 

siswa 

11 1 

3. 

Aspek 

teknis 

a. Media mudah digunakan 12 1 

b. Desain media baik (teks, wana, dan 

gambar)  

14 1 

c. Kemudahan memahami petunjuk 

penggunaan 

15 1 

4. 

Aspek 

Bahasa 

a. Kalimat jelas serta dapat dipahami 16 1 

b. Ketepatan pengunaan istilah 17 1 

c. Ketepatan penulisan tanda baca 18 1 

d. Tidak dapat penafsiran ganda 19 1 

Jumlah 19 25 
 

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

 

 



 
 

LEMBAR VALIDASI  

MEDIA PEMBELAJARAN PERMAINAN ULAR TANGGA  

UNTUK GURU BIOLOGI KELAS X 

 

A.  Penilaian  

No.  

 

Aspek yang dinilai Kategori penilaian Keterangan  

4 3 2 1 

1. Aspek Isi 

a.  Kesesuaian soal pada ular tangga dengan kompetensi dasar dan indikator 

 1) Soal sudah sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 

     

 2) Soal sudah sesuai dengan 

Indikator 

     

b.  Ketepatan cakupan soal 

 1) Soal yang digunakan pada media 

permainan ular tangga sudah 

memiliki cakupan yang tepat 

sesuai dengan kompetensi dasar 

     

 2) Soal yang digunakan pada media 

permainan ular tangga sudah 

memiliki cakupan yang tepat 

sesuai dengan indikator 

     

c. Soal yang digunakan  pada media 

permainan ular tangga sudah 

disajikan secara sistematis 

     

d. Tingkat kesulitan soal yang 

digunakan pada media permainan 

ular tangga sudah sesuai dengan 

perkembangan kognitif peserta didik 

SMA kelas X 

     

e. Gambar/ tabel yang digunakan pada 

media permainan ular tangga dapat 

memperjelas soal 

     

2. Aspek Kualitas 

a.  Kualitas media permainan ular tanga 

yang dikembangkan sudah memenuhi 

kriteria media pembelajaran  

     



 
 

No.  

 

Aspek yang dinilai Kategori penilaian Keterangan  

4 3 2 1 

b. Media permainan ular tangga yang 

digunakan sebagai media 

pembelajaran sudah tepat 

     

c. Desain yang dibuat dapat menarik 

perhatian peserta didik 

     

d. Ketepatan penggunaan bahan dasar: 

 1) Bahan- bahan yang digunakan 

media permainan ular tangga 

tidak mudah hancur 

     

 2) Bahan dasar  yang digunakan 

tidak terlalu berat untuk dibawa 

     

 3) Bahan dasar yang digunakan tidak 

berbahaya untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran 

     

 4) Bahan yang digunakan sebagai 

pion tidak berbahaya untuk 

digunakan 

     

 5) Bahan yang digunakan sebagai 

dadu tidak berbahaya untuk 

digunakan  

     

e. Media dapat digunakan sesuai dengan 

 situasi siswa: 

 1) Media dapat digunakan 

diberbagai tempat 

     

 2) Media dapat digunakan pada 

berbagai waktu dan keadaan 

     

f. Media dapat melatih kemandirian dan 

keaktifan peserta didik dalam belajar 

     

3. Aspek Teknis 

a. Media mudah digunakan      

b. Desain media sudah baik (teks, wana, 

dan gambar) 

     

c. Mudah dalam memahami petunjuk 

penggunaan media 

     



 
 

No.  

 

Aspek yang dinilai Kategori penilaian Keterangan  

4 3 2 1 

4. Aspek Bahasa 

a.  Kalimat yang terdapat pada soal 

untuk media permainan ular tangga 

jelas serta dapat dipahami 

     

b. Penggunaan istilah pada soal yang  

digunakan pada media permainan 

ular tangga sudah tepat 

     

c. Penulisan tanda baca pada soal yang 

digunakan pada media permainan 

ular tangga sudah tepat 

     

d. Tidak terdapat penafsiran ganda      

 

Skor total yang diperoleh :      skor maksimal :100 

B. Rekomendasi/Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

C. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

                                                       Guru,  

 

 

 

 

NIP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LEMBAR ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBENTUK 

PERMAINAN ULAR TANGGA PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI UNTUK SISWA KELAS X SMA 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian SS, S, TS,  

atau STS pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian anda 

terhadap permainan ular tangga dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

SS  = Sangat Setuju (4) 

S   = Setuju  (3) 

TS  = Tidak Setuju  (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

2. Berikan penilaian anda secara lengkap pada setiap butir kriteria penilaian. 

kritik, saran, atau masukan anda terhadap media permainan ular tangga harap 

dituliskan pada lembar masukan.  

3. Mintalah penjelasan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami. 

4. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai akademik anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kisi-kisi Angket untuk Peserta didik 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 

1. 
Media yang dikembangkan mudah 

digunakan. 

1 1 

2. 
Media permainan ular tangga dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja. 

2 2 

 

3. 

Media permainan ular tangga 

mempermudah untuk menambah 

pengetahuan peserta didik tentang  

materi keanekaragaman hayati 

3 1 

4. 

Media permainan ular tangga dapat 

membantu peserta didik untuk belajar 

mandiri 

4 1 

5. 

Penggunaan permainan ular tangga 

mempermudah untuk memahami  

materi keanekaragaman hayati. 

5 1 

6. 

Tampilan media permainan ular 

tangga memiliki komposisi gambar 

dan warna yang serasi. 

6 1 

7. 

Media permainan ular tangga 

menggunakan bahasa yang 

komunikatif sehingga mudah 

dipahami. 

7 1 

8. 

Media permainan ular tangga yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan dapat mengasah 

daya ingat. 

8 1 

9. 
Media permainan ular tangga 

membuat peserta didik menjadi aktif 

  

10 

Soal mengenai keanekaragaman hayati 

yang disajikan dalam media permainan 

ular tangga mudah dipahami. 

9 1 

11. 
Tampilan media media permainan ular 

tangga yang dibuat cukup menarik. 

10 1 

Jumlah  11 

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

 

 

 



 
 

 

 

A.  Penilaian 

NO Aspek Tanggapan 

SS S TS STS 

1. 
Saya merasa media  permainan ular 

tangga mudah digunakan 

    

2. 
Menurut saya media permainan ular 

tangga dapat digunakan dimana saja 

    

3. 
Menurut saya media permainan ular 

tangga dapat digunakan kapan saja 

    

4. 

Saya berpendapat media permainan 

ular tangga mempermudah saya untuk 

menambah pengetahuan peserta didik 

tentang materi keanekaragaman hayati 

    

5. 

Dengan adanya permainan ular tangga 

dapat membantu saya untuk belajar 

aktif dan mandiri 

    

6. 

Dengan adanya media permainan ular 

tangga yang dikembangkan dapat 

memudahkan saya memahami materi 

keanekaragaman hayati 

    

7. 

Saya berpendapat bahwa tampilan 

media permainan ular tangga memiliki 

komposisi gambar dan warna yang 

serasi 

    

8. 

Menurut saya media permainan ular 

tangga menggunakan bahasa yang 

komunikatif sehingga mudah dipahami 

    

9. 

Menurut saya media permainan ular 

tangga membuat pembelajaran dikelas  

lebih aktif  

    

10. 

Saya merasa media permainan ular 

tangga  yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan 

dapat mengasah daya ingat saya 

    

11. 
Soal keanekaragaman hayati yang 

disajikan dalam media mudah dipahami 

    

12. 

Saya berpendapat bahwa tampilan 

media permainan ular tangga yang 

dibuat cukup menarik 

    

 

Skor total yang diperoleh:     Skor maksimal: 44 



 
 

B. Rekomendasi/Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

C. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

Bandar Lampung, ……………..2017 

                                      Peserta didik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GAMBAR PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


