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ABSTRAK 
 

Khikmah, Tri Yuniyatul. 2013. Pengembangan Media Pembelajaran CD 
Interaktif Materi Struktur dan Fungsi Sel dilengkapi Teka-Teki Silang 
Berbasis Flash. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Utama Dr. Margareta Rahayuningsih, S.Si, M.Si 
dan Pembimbing Pendamping Drs. Kukuh Santosa. 
 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru biologi kelas XI di 
SMA Negeri 1 Bumiayu materi struktur dan fungsi sel merupakan salah satu 
materi yang dianggap masih sulit dikuasai siswa kelas XI,  terlihat dari sebagian 
besar siswa yang belum mencapai KKM (75). Semangat belajar siswa yang 
rendah, siswa kurang aktif dalam pembelajaran serta istilah-istilah ilmiah yang 
belum dipahami dimungkinkan menjadi penyebabnya. Penyebab lain yaitu 
keterbatasan variasi media pembelajaran khususnya media pembelajaran berbasis 
teknologi. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketersediaan media pembelajaran 
di SMA Negeri 1 Bumiayu, mengembangkan, menguji kelayakan dan keefektifan 
CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis 
flash.  

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 
dan diujicobakan menggunakan desain One-shot case study. Penelitian melalui 
tahapan mengidentifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, mendesain 
produk, validasi pakar, revisi, uji coba produk skala terbatas, revisi, dan uji coba 
skala luas sehingga dihasilkan produk final. Uji coba skala terbatas dilakukan 
pada 34 siswa dan uji coba skala luas dilakukan pada 68 siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Bumiayu.  

Hasil analisis ketersediaan media pembelajaran yang digunakan di SMA 
Negeri 1 Bumiayu adalah LKS, LDS, buku paket, modul, gambar, video, dan 
media slide Microsoft power point, namun media berbasis komputer belum 
tersedia. Penilaian pakar menunjukan bahwa CD interaktif dilengkapi teka-teki 
silang berbasis flash sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil 
uji coba menunjukan hasil belajar secara klasikal ≥ 80% siswa mencapai KKM 
(80) dan secara klasikal persentase penilaian aktivitas siswa ≥ 81% dengan kriteria 
aktif dalam proses pembelajaran. Tanggapan siswa dan guru menunjukan CD 
interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash baik digunakan sebagai media 
pembelajaran. 

  
Kata kunci : CD interaktif, media pembelajaran, teka-teki silang berbasis flash,   

  struktur dan fungsi sel 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

• Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami 

memohon pertolongan (Al Fatihah : 5) 

• Jangan berpikir untuk menjadi yang terbaik, tetapi berbuatlah yang terbaik 

yang kamu bisa (Benjamin Franklin) 

• Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing, 

and love ends when you stop caring. So don’t stop dream, hope, and love. 

 

 

Persembahan 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT skripsi ini untuk keluargaku 

tercinta Abah, Mama, kakak-kakak dan adik-adikku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Perubahan global dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi, 

terutama yang berhubungan dengan sistem pendidikan di sekolah menuntut 

adanya perubahan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru 

sebaiknya menjadikan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Biologi sebagai salah satu cabang sains tidak 

cukup hanya disampaikan dengan membuat modifikasi model pembelajaran, 

namun sangat penting adanya variasi media yang dapat membuat siswa lebih 

mudah dalam memahami konsep-konsep biologi. Materi belajar biologi meliputi 

Plantae, Animalia, Monera, Fungi dan Protista yang dikaji dari tingkat molekul 

sampai tingkat bioma. Berdasarkan materi tersebut terdapat banyak istilah-istilah 

ilmiah dalam pembelajaran biologi yang kurang dipahami siswa, serta banyaknya 

materi yang harus dipelajari menimbulkan kesulitan bagi siswa.  

Materi struktur dan fungsi sel merupakan salah satu materi yang terdapat 

dalam pembelajaran biologi. Materi ini merupakan materi pembelajaran biologi di 

SMA kelas XI pada semester gasal. Berdasarkan wawancara dengan guru mata 

pelajaran biologi kelas XI di SMA Negeri 1 Bumiayu, materi sel merupakan salah 

satu materi yang dianggap masih sulit untuk dikuasai siswa kelas XI, hal ini 

terlihat dari sebagian besar siswa yang belum mencapai KKM (75). Hasil ulangan 

harian materi sel pada tahun 2011 diketahui hanya 52,38% anak yang mencapai 

KKM. Media pembelajaran yang kurang bervariasi, semangat belajar siswa yang 

rendah dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran, serta istilah-istilah ilmiah 

yang belum dipahami dimungkinkan menjadi penyebabnya, sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut membutuhkan suatu media yang dapat mempermudah 

dalam membantu memahami materi tersebut. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru biologi kelas XI di SMA 

Negeri 1 Bumiayu, didapatkan informasi bahwa perangkat pembelajaran yang 

digunakan pada pembelajaran biologi saat ini adalah RPP, silabus, LDS,  
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bahan ajar atau media pembelajaran dan instrumen penilaian. Variasi 

media pembelajaran  yang digunakan masih konvensional misalnya menggunakan 

media cetak seperti buku paket maupun LKS. Media pembelajaran berbasis 

teknologi yang digunakan berupa slide Microsoft Power Point. Pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis teknologi lain seperti CD interaktif, audio tape, 

video tape, CD-ROM, atau media pembelajaran lainnya jarang digunakan, 

padahal sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer dan LCD sudah 

tersedia. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah media belajar yang ada 

jumlahnya terbatas. Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti laboratorium 

komputer atau multimedia cenderung hanya digunakan dalam mata pelajaran 

Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), padahal laboratorium komputer dapat 

digunakan untuk materi pelajaran lain seperti bahasa inggris, fisika, kimia, dan 

khususnya biologi. 

Media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan adalah slide 

Microsoft Power Point. Media ini termasuk salah satu media yang disukai siswa, 

akan tetapi terkadang siswa juga bosan dengan media pembelajaran ini. 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil angket tanggapan siswa menunjukan 

69,23% siswa setuju dengan pernyataan media slide Microsoft Power Point yang 

digunakan terkadang membuat bosan. Hasil angket tanggapan siswa juga 

menunjukan 100% siswa menyatakan bahwa diperlukan variasi media 

pembelajaran biologi yang menarik dan menyenangkan sehingga mempermudah 

dalam memahami materi dan salah satunya dengan CD interaktif dilengkapi 

education game . 

Media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

biasanya dalam bentuk CD pembelajaran, akan tetapi CD pembelajaran tersebut 

masih jarang yang dilengkapi education game yang dapat membuat CD 

pembelajaran lebih interaktif. Alat Permainan Edukatif (APE) atau education 

game merupakan sarana yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk 

mempelajari suatu materi pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman 

tentang sesuatu, baik menggunakan teknologi canggih maupun teknologi 

sederhana (Ismail 2006). Education game berbasis teknologi menyajikan 
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tantangan, animasi yang menarik bagi siswa sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dani (2008) menyimpulkan 

bahwa education game  merupakan salah satu alat bantu yang cukup efektif dalam 

membantu guru (tutor) menyampaikan materi pendidikan. Keefektifan ini 

dikarenakan dengan adanya education game, daya serap siswa lebih tinggi 

dibandingkan dengan cara konvensional. Education game membantu memotivasi 

siswa untuk belajar, salah satu bentuknya adalah variasi soal yang diaplikasikan 

dengan permainan teka-teki silang. Teka-teki silang dapat dimodifikasi untuk 

memenuhi kebutuhan hampir semua bidang studi. Menurut  Davis (2009) 

penggunaan game yang berbentuk teka-teki silang lebih efektif digunakan dalam 

pembelajaran, karena mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, dan 

mengurangi kebosanan di kelas. Teka-teki silang dapat diintegrasikan dengan 

penerapan teknologi, yaitu menggunakan komputer dengan sofware flash.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash perlu dikembangkan sebagai 

media pembelajaran kelas XI SMA. Media yang dikembangkan akan dinilai 

kelayakannya yang meliputi kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta kelayakan untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran CD interaktif materi struktur 

dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash diharapkan dapat menjadi 

alat bantu pembelajaran biologi yang dapat memenuhi tujuan pembelajaran siswa 

SMA kelas XI di SMA Negeri 1 Bumiayu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut.  

1. Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran materi 

struktur dan fungsi sel kelas XI di SMA Negeri 1 Bumiayu? 

2. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash kelas XI 

SMA? 
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3. Apakah CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang 

berbasis flash layak digunakan sebagai media pembelajaran kelas XI SMA? 

4. Apakah CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang 

berbasis flash efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa? 

C. Penegasan Istilah 

1. CD interaktif 

Compact Disk (CD) merupakan sistem penyimpanan informasi gambar 

dan suara pada piringan atau disc (Sadiman 2010). Interaktif dari kata interaksi 

yang berarti hubungan timbal balik (KBBI 2005). Media pembelajaran CD 

interaktif dalam pembelajaran adalah CD yang memungkinkan terjadinya 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa.  

 
2. Teka-teki silang  

Teka-teki adalah soal yang berupa kalimat (cerita, gambar) yang 

dikemukakan secara samar-samar (KBBI 2005). Teka-teki silang merupakan 

permainan bahasa yang kata-katanya disusun dan disesuaikan dengan pertanyaan 

atau definisi yang disampaikan. Kata-kata tersebut kemudian dicocokan sesuai 

dengan jumlah set kotak-kotak yang tersedia dan pada setiap kotak diisi satu 

huruf, selain itu kata-kata disusun secara horizontal atau vertikal, sehingga ada 

huruf yang menjadi bagian dari kata yang lain (Frankovich et al. 2007). Teka-teki 

silang yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teka-teki silang 

berbasis flash adalah menggunakan software flash dalam pembuatannya. Teka-

teki silang berbasis flash yang dikembangkan sesuai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar materi struktur dan fungsi sel. 

 
3. Flash 

 Flash merupakan software multimedia unggulan yang digunakan untuk 

membuat animasi, hiburan dan berbagai komponen web, dintegrasikan dengan 

video dan nomor web sehingga dapat menjadi aplikasi multimedia yang kaya 

(Sunyoto 2010).  
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4. Materi struktur dan fungsi sel 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi struktur dan fungsi 

sel merupakan materi yang ajarkan pada siswa kelas XI semester gasal.  Materi ini 

mengkaji tentang ciri-ciri, struktur, dan fungsi organel sel hewan dan sel 

tumbuhan. Standar kompetensi yang diberikan yaitu siswa dapat memahami 

struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan.  Kompetensi dasar yang 

harus dicapai siswa dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan komponen 

kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, serta 

mengidentifikasi organela sel tumbuhan dan hewan. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  

1. mengetahui media pembelajaran biologi apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran materi struktur dan fungsi sel kelas XI di SMA Negeri 1 

Bumiayu 

2. mengembangkan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi 

sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash kelas XI SMA 

3. mengetahui CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash yang layak digunakan sebagai media pembelajaran materi 

struktur dan fungsi sel kelas XI SMA 

4. mengetahui efektifitas CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran, 

memberi informasi dan bahan pertimbangan untuk guru dalam menyajikan 

materi atau bahan pengajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

2. Memberi motivasi dan semangat baru siswa dalam belajar, membantu dalam 

pembelajaran mandiri siswa, serta bertambahnya keterampilan siswa dalam 

penggunaan komputer  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Media pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’ (Arsyad 2011). Pembelajaran adalah 

proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar (KBBI 

2005). Menurut Arsyad (2011) media pembelajaran merupakan media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. Berdasarkan pendapat yang telah 

diutarakan, dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan media yang 

digunakan pada proses pembelajaran yang berfungsi menyampaikan pesan atau 

informasi dari guru ke siswa agar tujuan pembelajaran tercapai.  

Pengelompokan berbagai jenis media pembelajaran menurut Leshin et al. 

(1992), diacu dalam Arsyad (2011) adalah sebagai berikut.  

a. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan 

kelompok,  field-trip). 

b. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan 

lembaran lepas). 

c. Media berbasis visual (buku, charta, grafik, peta, gambar, transparansi, slide). 

d. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide tape, televisi). 

e. Media berbasis komputer (pengajaran dengan berbantuan komputer, video 

interaktif, hypertext). 

Media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan efektif 

dan efisien (Sutjiono 2005). Selaras dengan pendapat tersebut media pembelajaran 

seperti lukisan, foto, slide, film, video-VCD, tentang objek-objek yang akan 

dipelajari, diperlukan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Cara ini akan 

membantu guru dalam memberikan penjelasan. Alasannya selain menghemat kata 

dan waktu, penjelasan guru pun akan lebih mudah dimengerti oleh murid, 

menarik, membangkitkan motivasi belajar, menghilangkan kesalahpahaman, serta 

informasi yang disampaikan menjadi konsisten.  
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Media pembelajaran yang digunakan dalam membantu proses 

pembelajaran harus menarik, menyenangkan dan efektif. Santosa (2004) 

mengungkapkan bahwa media yang efektif adalah media yang mampu 

mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan atau 

sumber, dan dapat diungkap secara utuh oleh penerima pesan tersebut.  

Beberapa manfaat lain dari media pembelajaran (Arsyad 2011) adalah 

sebagai berikut. 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan rnengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007) beberapa kriteria yang harus   

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Ketepatan dengan tujuan, artinya media harus dipilih atas dasar tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan.  

b. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. 

c. Kemudahan memperoleh. 

d. Ketrampilan guru dalam penggunaanya. 

e. Kesesuaian dengan waktu. 

f. Kesesuaian dengan taraf berpikir siswa. 

Kriteria dalam menilai perangkat lunak media pembelajaran menurut 

Walker & Hess (1984), diacu dalam Arsyad (2011) adalah sebagai berikut. 

a. Kualitas isi dan tujuan, meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat/perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. 

b. Kualitas instruksional, meliputi memberikan kesempatan belajar, memberikan 

bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksional, 



 

 

8 

 

hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas sosial instruksional, 

kualitas tes dan penilaian, dapat memberi dampak bagi siswa serta dapat 

membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. 

c. Kualitas teknis, meliputi keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan, 

kualitas penayangan jawaban, kualitas pengelolaan program, dan kualitas 

pendokumentasian. 

 
2. Media pembelajaran interaktif  

Media pembelajaran yang m\engikuti perkembangan IPTEK saat ini 

adalah media pembelajaran berbantuan komputer. Menurut Arsyad (2011) pada 

dasarnya program media pembelajaran berbasis komputer ini menggunakan layar 

kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa. Penggunaan media komputer 

pembelajaran dirancang untuk dapat memotivasi siswa dan meningkatkan 

pengetahuan serta keterampilannya karena media ini memiliki karakteristik 

menarik, interaktif, inovatif dan variatif (Warsita 2008). Media pembelajaran 

berbasis komputer merupakan salah satu media yang dapat menciptakan 

lingkungan pengajaran yang interaktif yang memberikan respons terhadap 

kebutuhan belajar siswa dengan jalan menyiapkan kegiatan belajar yang efektif 

guna menjamin terjadinya belajar (Arsyad 2011).  

Media pembelajaran berbasis komputer yang sekarang ini dikembangkan 

adalah media pembelajaran interaktif, salah satunya dalam bentuk Compact Disk 

(CD) interaktif. Compact Disk (CD) merupakan sistem penyimpanan informasi 

gambar dan suara pada piringan atau disc (Sadiman 2010). Sedangkan interaktif 

dari kata interaksi yang berarti hubungan timbal balik. Interaksi dalam lingkungan 

pembelajaran berbasis komputer menurut Sadiman (2010) pada umumnya 

mengikuti tiga unsur, yaitu; (1) urut-urutan instruksional yang dapat disesuaikan, 

(2) jawaban/respons pekerjaan siswa, dan (3) umpan balik yang dapat disesuaikan. 

Pembelajaran CD interaktif yang dimaksud adalah CD yang  memungkinkan 

terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan siswa.  

Pembelajaran menggunakan CD interaktif memberikan dampak yang 

positif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan CD interaktif 

membuat penyampaian informasi lebih cepat dan mudah, dapat mempermudah 

siswa untuk memperoleh informasi yang efektif dan menarik siswa untuk 
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mempelajari biologi (Yulmaini dan Septina 2008). Pendapat tersebut didukung 

pernyataan yang diungkapkan Prasetya et al. (2008) bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer dengan pendekatan chemo-edutaiment (CET) 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar kimia pokok materi termokimia. Hasil 

ini dikarenakan media tersebut menampilkan sesuatu yang berbeda dengan 

pembelajaran konvensional yaitu dengan memasukan unsur-unsur yang 

menghibur seperti tampilan animasi yang menarik dan musik yang membantu 

siswa lebih nyaman dalam belajar.  

Penggunaan media pembelajaran interaktif selain membantu meningkatkan 

hasil belajar juga meningkatkan peran aktif siswa dalam kelas.  Seperti yang telah 

dinyatakan oleh Wahyuni dan Kristianingrum (2008) dari hasil penelitiannya 

bahwa CD interaktif yang diterapkan dalam pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning (PBL) dapat meningkatkan nilai hasil belajar dan peran aktif 

siswa di SMA Kesatrian, Semarang. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan 

siswa merasa tertarik mengikuti pembelajaran dan menyukai suasana kelas. 

Kondisi demikian dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan 

peran aktif siswa. 

3. Teka-teki silang 

 Alat Permainan Edukatif (APE) merupakan sarana yang dapat 

merangsang aktivitas siswa untuk mempelajari suatu materi pembelajaran dan 

dapat meningkatkan pemahaman tentang sesuatu, baik menggunakan teknologi 

canggih maupun teknologi sederhana (Ismail 2006). Tujuan Alat Permainan 

Edukatif (APE) atau education game  yang digunakan sebagai media 

pembelajaran adalah untuk memberikan motivasi pada siswa dan membantu 

dalam memahami dan menguasai materi. Permainan sangat efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran karena sangat dekat dengan siswa, memberikan rasa 

rileks, fleksibilitas, dan mengajak konsentrasi sesuai hasil modifikasi serta potensi 

yang dimiliki setiap permainan tertentu, dimana keseluruhannnya sangat 

membantu dalam memotivasi dan memudahkan siswa dalam belajar (Wardani 

2009). Menurut Dani (2008) education game  merupakan salah satu alat bantu 

dalam pengajaran baik untuk siswa maupun guru yang cukup efektif dalam 

membantu guru (tutor) dalam menyampaikan materi pendidikannya sehingga daya 
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serap siswa lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional. Alasan yang 

mendasari pendapat tersebut diantaranya; (1) siswa cepat menyerap informasi dan 

pengetahuan dari materi yang disampaikan, (2) gambar, video, dan animasi dalam 

media lebih menarik dibandingkan teks, (4) interaktif, dan (5) berorientasi kepada 

pemecahan masalah. 

Pendapat lain yang mendukung education game  dalam pembelajaran 

adalah dari Mahtarami dan Irvansyah (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan 

game sebagai media pembelajaran lebih efektif dilakukan sebagai aktifitas 

tambahan untuk memperdalam materi. Penyebab hal tersebut karena ketika 

bermain game, maka siswa secara aktif menggunakan kemampuannya untuk 

langsung memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi.  Menurut 

Purnomo et al. (2011) education game  dapat dijadikan suplemen pada 

pelaksanaan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Bentuk education game  yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran ada berbagai macam, salah satunya dengan 

mengintegrasikannya dengan komputer. Penerapan education game  dengan 

menggunakan komputer dalam pembelajaran kemungkinan dapat membantu 

siswa dalam memperdalam materi, dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa, serta meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan komputer. 

Selaras dengan pendapat tersebut Rohwati (2012) menyimpulkan bahwa 

penggunaan education game  baik secara teori maupun empirik dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA biologi pokok bahasan “Klasifikasi Makhluk Hidup”. 

Salah satu penyebabnya adalah karena siswa belajar dengan senang, santai namun 

tetap serius, selain itu pembelajaran juga lebih hidup, sehingga terkesan siswa 

lebih menikmati, karena siswa belajar sambil memanfaatkan teknologi komputer 

yang semula belum maksimal penggunaannya. 

Education game  membantu memotivasi siswa untuk belajar, salah satu 

bentuknya adalah variasi soal yang diaplikasikan dengan permainan teka-teki 

silang. Teka-teki silang merupakan permainan bahasa dimana kata-kata disusun 

dan disesuaikan dengan pertanyaan atau definisi yang disampaikan, kemudian 

dicocokan sesuai dengan jumlah set kotak-kotaknya, dan pada setiap kotak diisi 

satu huruf. Kata-kata disusun secara horizontal atau vertikal, sehingga ada huruf 
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yang menjadi bagian dari kata yang lain (Frankovich et al. 2007). Teka-teki silang 

merupakan salah satu permainan yang membantu  mengingat pelajaran. Sugiarti 

(2005) menyebutkan bahwa salah satu bentuk kecerdasan anak adalah linguistic 

intelligence dengan ciri yang menonjol yaitu anak mempunyai kemampuan kuat 

dalam mengingat nama atau fakta, dan permainan teka-teki silang dapat mengasah 

kecerdasan linguistik tersebut.  

Menurut Muchson (2008) salah satu strategi agar materi pembelajaran 

tetap melekat dalam pikiran siswa yaitu melalui penyusunan tes peninjauan 

kembali dalam bentuk teka-teki silang. Teka-teki silang dapat membantu siswa 

dalam menguasai materi tanpa siswa menyadarinya, hal ini dikarenakan 

pembelajaran dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, selain itu tantangan 

yang ada pada game memberi motivasi dan semangat tersendiri untuk siswa. 

Strategi Penggunaan teka-teki silang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran, 

karena mempunyai beberapa kelebihan diantaranya mengakomodasi berbagai 

gaya belajar siswa, mengurangi kebosanan di kelas dan memberikan motivasi 

yang unik serta menantang bagi siswa (Davis 2009). Selaras dengan pernyataan 

tersebut Gunaryadi (2009) menyimpulkan bahwa: (1) media puzzle secara 

signifikan meningkatkan gairah, motivasi, keterlibatan, siswa dalam keseluruhan 

proses pembelajaran, (2) media puzzle ini cocok digunakan sebagai pencetus 

dalam setiap topik (unit/bab) pembelajaran baru. Mengingat setiap topik/bab/unit 

memiliki “jargon”, definisi dan kosa kata tersendiri maka tahap awal 

pembelajaran memerlukan pengenalan konsep-konsep ini terlebih dahulu. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan puzzle sesuai atau tepat jika dilakukan dalam 

pembelajaran materi biologi yang terdapat banyak kosa kata yang masih susah 

untuk dipahami siswa, salah satunya adalah materi strukur dan fungsi sel. 

Prosedur penggunaan teka-teki silang dalam pembelajaran menurut 

Muchson (2008) adalah sebagai berikut. 

a. Menjelaskan beberapa istilah atau nama-nama penting yang terkait dengan 

mata pelajaran yang telah diajarkan. 

b. Menyusun sebuah teka-teki sederhana berkait dengan materi yang diajarkan. 



 

 

12 

 

c. Menyusun kata-kata pemandu pengisian teka-teki silang. Menggunakan jenis 

berikut: definisi singkat, sebuah kategori yang cocok dengan unsurnya, sebuah 

contoh, sinonim atau antonim. 

d. Membagi teka-teki kepada siswa, baik perorangan maupun kelompok. 

e. Menetapkan  batas waktu.  

f. Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang paling banyak 

memiliki jawaban benar. 

 
4. Flash 

Perangkat lunak Adobe flash yang selanjutnya disebut flash dulunya 

bernama “Macromedia flash”, merupakan sorfware multifungsi unggulan yang 

sebelumnya dikembangkan oleh Macromedia, tetapi sekarang dikembangkan dan 

didistribusikan oleh Adobe System. Flash biasanya digunakan untuk membuat 

animasi, hiburan dan berbagai komponen web (Sunyoto 2010). Flash memiliki 

berbagai macam keunggulan lainnya. Wibawanto (2006) menyampaikan bahwa 

flash merupakan progam grafis multimedia dan animasi yang dapat dipergunakan 

untuk membuat aplikasi web interaktif yang menarik, dan dapat dimanfaatkan 

sebagai progam pembuat game. Alasan yang mendasari hal tersebut menurut 

Wibawanto (2006) adalah karena flash memiliki beberapa kemampuan, antara 

lain: (a) animasi dan gambar yang dibuat dengan flash akan tetap bagus ukuran 

window dan resolusi layar berapapun, hal ini karena flash merupakan suatu 

progam grafis dengan sistem vektor, (b) waktu loading, baik untuk animasi 

ataupun game, sangat cepat lebih cepat dari progam sejenis lainnya, (c) 

kemampuannya sebagai pembuat progam pembuat web interaktif, karena 

ditunjang beberapa Action Script penting, dapat kita manfaatkan untuk membuat 

game, (d) mampu menganimasikan grafis, sekalipun dalam ukuran besar, dengan 

cepat dan mampu mengerjakan sejumlah frame dengan urutan, (e) mudah 

diintegrasikan dengan progam lain, seperti dengan server sidescripting (CGI, 

PHP, dan ASP). 

Penelitian dengan menggunakan program flash telah banyak dilakukan 

untuk membuat media pembelajaran atau multimedia. Aji (2011) menyatakan 

dengan penerapan media pembelajaran menggunakan Macromedia flash 

berpengaruh terhadap motivasi dan minat siswa serta meningkatkan prestasi 
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belajar siswa. Menurut Narottama (2008) pemanfaatan game flash sebagai media 

Chemo Edutainment (CET) pada materi pokok larutan elektrolit dan konsep 

redoks siswa kelas XI semester 1 SMA, mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

sebesar 32,46%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: (1) 

dalam pembelajaran menggunakan game flash ini, siswa lebih terbawa suasana 

bermain yang menyenangkan, tidak merasa tertekan dan bosan dalam belajar, (2) 

walaupun dibentuk kelompok-kelompok kecil, siswa yang pada dasarnya suka 

game komputer dapat melaksanakan pembelajaran dengan sangat antusias, 

berpartisipasi aktif dengan guru dan teman kelompoknya, (3) dalam penyelesaian 

masalah berupa materi yang terdapat dalam game flash, siswa dilatih untuk 

bekerjasama serta kompetisi antar kelompok sehingga benar-benar siswa menjadi 

pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, (4) selain digunakan media 

pembelajaran di kelas, siswa juga dapat membawa game flash ke rumah, agar 

menjadi alat evaluasi dan alat bantu belajar kimia dengan pengawasan orang tua.  

 
5. Materi struktur dan fungsi sel 

Materi struktur dan fungsi sel merupakan materi yang diajarkan di SMA 

kelas XI pada semester gasal. Materi ini berisi pengetahuan dasar tentang sel 

sebagai unit terkecil bagi kehidupan. Standar kompetensi dalam kurikulum KTSP 

yang diberikan yaitu siswa dapat memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit 

terkecil kehidupan dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa adalah 

mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit 

terkecil kehidupan dan mengidentifikasi organela sel tumbuhan dan hewan.  

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah siswa 

dapat menjelaskan sejarah penemuan dan perkembangan teori sel, 

mendeskripsikan struktur bagian utama sel beserta fungsinya, menjelaskan 

komponen kimia sel, membandingkan sel prokariotik dan sel eukariotik, 

membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan, menyebutkan organel-

organel yang dimiliki masing-masing sel hewan dan sel tumbuhan, dan 

menyebutkan fungsi masing-masing organel yang dimiliki sel hewan dan sel 

tumbuhan.  
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6. Aktifitas dan hasil belajar 

Belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap (Winkel 1996). Hasil 

belajar merupakan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada yang 

dipelajari oleh siswa. Jika pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep (Anni 

et al. 2006). Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

(Darsono 2000) diantaranya: (a) kesiapan belajar, (b) perhatian, (c) motivasi, (d) 

keaktifan siswa, (e) mengalami sendiri, (f) pengulangan, (g) balikan dan 

penguatan, dan (h) perbedaan individual. 

Tes hasil belajar mengukur suatu yang dipelajari dalam tujuan 

pembelajaran yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Pengukuran hasil belajar dirancang sehingga mampu mengungkap hasil belajar 

seperti pengetahuan tentang fakta, pengertian mengenai prinsip, konsep, 

kemampuan mengaplikasikan konsep atau prinsip tersebut serta berbagai 

kemampuan berpikir lainnya (Nuryani 2005). Hasil belajar yang dalam penelitian 

ini diukur berdasarkan penilaian tes evaluasi dan tugas-tugas yang diberikan. 

Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya berubah dari 

waktu sebelum dan setelah adanya situasi stimulus tersebut (Anni et al. 2006).  

Aktivitas siswa adalah tindakan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan 

melalui perasaan, pikiran, maupun gerakan nyata (Yamin 2007). Berdasarkan 

pendapat tersebut maka dapat disimpulkan aktivitas siswa merupakan kegiatan 

atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Sardiman (2007) 

mengatakan belajar pada prinsipnya adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, 

tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Jadi dapat dikatakan aktivitas siswa 

merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.  

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengar dan mencatat seperti yang 

lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Diedrich (1988), diacu dalam 
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Sardiman (2007) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa 

yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

a. Visual activities meliputi membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, meliputi uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, meliputi menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

g. Mental activities, meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

semangat, bergairah, tenang, dan gugup. 

Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang 

diberikan kepada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas yang akan 

diamati dalam penelitian yaitu aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang  
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Gambar 1 Kerangka berfikir penelitian 

B. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash layak sebagai media 

pembelajaran dan efektif terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa. 

� penilaian media pembelajaran yang diberikan pakar media dan pakar materi mendapat presentase ≥ 

62%  dengan kriteria layak atau sangat layak 

� hasil belajar siswa ≥ 80 %  siswa secara klasikal mencapai KKM (80) 

� secara klasikal ≥ 81%  aktivitas siswa dalam proses pembelajaran termasuk kriteria aktif dan sangat 

aktif 

� secara klasikal ≥ 81% tanggapan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran termasuk dalam 

kriteria baik dan sangat baik  

- Materi struktur dan fungsi sel merupakan materi yang 
diangggap sulit untuk dikuasai siswa salah satu penyebabnya 
adalah banyaknya istilah ilmiah yang terkadang sulit pahami 
siswa  

- Kurang bervariasinya media pembelajaran biologi terutama 
yang berbasis teknologi. 

- Media pembelajaran yang digunakan lebih sering menggunakan 
buku paket atau LKS 

- Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 
- Hasil belajar siswa rendah masih banyak yang di bawah KKM 

(≤ 75) 

Pengembangan media 

pembelajaran CD interaktif 

materi struktur dan fungsi sel 

yang dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash 

Kelebihan CD interaktif materi struktur dan fungsi 

sel yang dilengkapi teka-teki silang berbasis flash: 
- CD interaktif mempermudah siswa meperoleh 

informasi  yang efektif dan mempercepat 
penyampaian informasi 

- Teka-teki silang mengandung aspek rekreatif 
sehingga pembelajaran menjadi lebih 
menyenangkan dan tidak membosankan. 

- Teka-teki silang berpotensi menarik minat siswa 
yang memiliki tipe belajar bervariasi yaitu visual, 
audio maupun kinestetis. 

- Teka-teki silang memberikan motivasi yang unik 
serta menantang bagi siswa 

- Teka-teki silang membantu agar materi 
pembelajaran tetap melekat pada pikiran siswa 

 

KTSP menuntut 

guru harus kreatif 

dan inovatif dalam 

menciptakan 

pembelajaran  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan  dilaksanakan di SMA  Negeri 1 Bumiayu pada kelas 

XI. Waktu penelitan dilakukan pada semester gasal tahun pelajaran 2012/2013, 

tepatnya pada bulan April 2012 s.d Mei 2013. 

Tabel 1  Waktu pelaksanaan penelitian 

Bulan  Pelaksanaan Penelitian 

April 2012 – September 2012 Pembuatan proposal penelitian 

April 2012 Pelaksanaan studi pendahuluan 

Mei 2012 – Juni 2012 Pengumpulan data 

Juni 2012 - Sepetember 2012 Pembuatan instrumen penelitian 

Juli 2012 – Agustus 2012  Pembuatan produk 

September 2012  – Oktober 2012 Validasi pakar materi dan media 

November 2012 -  Desember  2012 Pemberian angket guru dan wawancara 
Pelaksanaan uji coba skala kecil 
Pelaksanaan uji coba skala luas  

Desember 2012 -  Januari 2013 Analisis data 
Januari 2013 - Mei 2013 Penulisan laporan 

B. Subjek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu, 

yang terdiri atas lima kelas, dan masing-masing kelas tediri 34 siswa. Uji coba 

produk diterapkan pada skala kecil yaitu mengambil satu kelas dari lima kelas 

yang tersebut. Uji pemakaian produk di terapkan pada lingkup yang lebih besar, 

yaitu pada dua kelas lainnya dari kelas XI di SMA Negeri 1 Bumiayu yang diajar 

oleh guru yang sama.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

purposive sample. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak dua 

kelas  dengan jumlah keseluruhan 63 siswa. Pengambilan sampel oleh guru 

biologi yang bersangkutan serta pertimbangan efisien waktu oleh peneliti. Sampel 

dipilih langsung oleh guru mata pelajaran biologi atas dasar rata-rata hasil belajar 

dan kemampuan siswa yang hampir sama pada kedua kelas tersebut. 
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C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian Research and Development 

(R&D) yang merupakan desain penelitian dan pengembangan, yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2006 ). 

D. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian 

a. Observasi awal alat bantu pembelajaran yang telah digunakan.  

b. Perijinan tempat penelitian 

c. Persiapan instrumen penelitian (silabus, RPP, draff desain media) 
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2. Pelaksanaan penelitian   

1. Potensi dan permasalahan  

3. Pembuatan media pembelajaran: desain media pembelajaran yang 

meliputi penyusunan pokok materi, penyusunan naskah media 

pembelajaran secara keseluruhan, penyusunan teka-teki silang  

4. Validasi media pembelajaran oleh pakar: 

meliputi komponen materi dan media  

6. Uji coba produk skala terbatas: produk 

diujicobakan pada 34 orang siswa 

8. Uji coba produk skala luas: diujicobakan 

pada 2 kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu 

5. Revisi produk 

9. Revisi produk 

7. Revisi produk 

10. Produk final 

Gambar 2 Bagan langkah-langkah pelaksanaan penelitian 

11. Penyusunan laporan penelitian 

Analisis  

data 

2. Pengumpulan data: mengumpulkan data mengenai perangkat 

pembelajaran dan kekurangan media pembelajaran yang digunakan, serta 

sumber materi yang akan digunakan dalam media pembelajaran. 
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Pelaksanaan penelitian pengembangan diawali dengan tahap penelitian 

untuk mengetahui jenis media pembelajaran di SMA Negeri 1 Bumiayu dan 

kebutuhan terhadap pengembangan media pembelajaran.  

 
a. Potensi dan masalah 

Perkembangan IPTEK merupakan potensi yang dapat digunakan untuk 

membuat variasi media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dalam 

pembelajaran. Salah satunya dalam pembelajaran biologi yang tidak cukup 

disampaikan dengan variasi metode pembelajaran akan tetapi juga membutuhkan 

variasi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Berdasarkan 

obeservasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bumiayu, fasilitas dari segi teknologi 

yang ada dan cukup memadai, diantaranya LCD, laboratorium biologi dan 

laboratorium komputer atau multimedia. Keberadaan laboratorium komputer atau 

ruang multimedia juga menjadi salah satu potensi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran biologi, akan tetapi laboratorium multimedia ini belum digunakan 

secara maksimal untuk pembelajaran biologi. Variasi media pembelajaran 

berbasis teknologi masih sangat kurang. Media pembelajaran berbasis teknologi 

yang digunakan guru dalam mengajar yaitu slide Microsoft Power Point, sehingga 

mengakibatkan proses pembelajaran terkadang membuat siswa bosan, terlihat dari 

adanya siswa yang mengobrol sendiri atau terlihat mengantuk pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

 
b. Pengumpulan data 

Hasil observasi yang di peroleh dalam tahap ini kemudian dikumpulkan 

dan disusun menjadi data awal dari masalah yang ada dan nantinya akan tindak 

lanjuti untuk dipecahkan. Data ini juga  merupakan data awal untuk mendesain 

produk yang akan dibuat. Data yang dikumpulkan adalah tentang perangkat 

pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran, kebutuhan akan media 

pembelajaran, dan analisis kekurangan media pembelajaran yang digunakan serta 

nantinya dijadikan bahan kajian dalam pengembangan. Tahap ini juga 

mengumpulkan data-data atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

untuk perencanaan produk yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah 

yang ada.  



 

21 

 

 

 

c. Desain produk (pembuatan produk) 

Media pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah, kemudian 

disiapkan setelah mengidentifikasi masalah. Tahap ini mulai menyusun desain 

media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel yang dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash yang meliputi penyusunan pokok materi, 

penyusunan naskah secara keseluruhan, pembuatan media dan editing 

 
d. Validasi desain 

Produk divalidasi oleh pakar media dan pakar materi menggunakan angket 

validasi media pembelajaran CD interaktif disertai teka-teki silang berbasis flash 

pada materi struktur dan fungsi sel. Pakar media dalam penelitian ini yaitu Siti 

Alimah, S.Pd., M.Pd dan pakar materi yaitu Dra. Retno Sri Iswari, SU yang 

merupakan dosen Jurusan Biologi FMIPA UNNES. 

 
e. Revisi produk  

Tahap selanjutnya adalah tahap revisi produk/draff II tersebut. Jika dari 

validasi pakar maupun guru tersebut masih ada beberapa hal yang perlu di 

perbaiki, maka dalam tahap ini dilakukan perbaikan produk oleh peneliti, 

sehingga dapat menjadi produk yang sempurna. 

 
f. Uji coba produk skala terbatas 

Uji coba pada skala terbatas dilakukan pada 34 orang siswa dari kelas XI 

SMA Negeri 1 Bumiayu. Uji coba yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dan masukan apakah CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. Uji coba dilakukan dengan memberikan media pada siswa, 

kemudian mengumpulkan data melalui angket tanggapan siswa, serta observasi 

aktivitas dan hasil belajar siswa yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa.  

 
g. Revisi produk 

Tangapan ataupun hasil uji coba skala terbatas dilakukan berdasarkan 

evaluasi angket dari siswa, kemudian dari hasil uji coba skala terbatas dilakukan 

perbaikan agar dapat diterapkan pada siswa. 
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h. Uji coba skala luas 

Media yang telah direvisi berdasarkan uji coba skala terbatas kemudian 

diujikan pada kelompok yang lebih besar. Subjek penelitian diambil sebanyak dua 

kelas sebagai kelompok eksperimen dengan pemanfaatan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash sebagai media 

pembelajaran, yang meliputi 63 orang siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu. 

Uji coba skala luas dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

media yang telah dikembangkan, kemudian melakukan penilaian aktivitas dan 

penilaian hasil belajar siswa. Pembelajaran menggunakan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dilakukan di 

laboratorium komputer SMA Negeri 1 Bumiayu. Desain rancangan pembelajaran 

yang akan diterapkan adalah pre-experimental design model One-Shot Case 

Study, dalam pembelajaran ini terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau 

perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai 

variabel independen atau bebas, dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen 

atau terikat (Sugiyono 2008). 

Penilaian terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan pengamatan selama 

proses pembelajaran menggunakan lembar observasi. Observasi aktivitas 

dilakukan oleh teman satu kelompok (1 kelompok @ 2 orang siswa), yang  

dilakukan dengan pertimbangan teman satu kelompok lebih mengetahui aktivitas 

temannya satu kelompoknya. Pertimbangan lain tidak menggunakan observer 

yang bukan siswa adalah mengingat tata letak ruang laboratorium komputer 

menyulitkan dalam pengamatan jika hanya dilakukan oleh 4 observer, minimal 

observer yang diperlukan sebanyak 8 orang, dengan jumlah tersebut mengganggu 

pembelajaran dan ketidaknyamanan siswa. Pengambilan angket tanggapan siswa 

mengenai media pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah berlangsung 

dilakukan setelah pembelajaran selesai. Penilaian terhadap hasil belajar dilakukan 

setelah semua proses kegiatan belajar mengajar selesai, yaitu menggunakan tes 

pilihan ganda sebanyak 30 soal. 

 
i. Revisi produk pemakaian 

Berdasarkan saran-saran masukan dan setelah dilakukan uji coba skala 

luas, kemudian dilakukan penyempurnaan produk. Jika pada kegiatan 
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pembelajaran telah berlangsung dengan baik, maka tidak perlu dilakukan revisi 

lebih lanjut. 

 
j. Produksi akhir 

Media CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash yang dinyatakan layak dan efektif, dapat diterapkan dan 

diproduksi final untuk digunakan dalam pembelajaran. Media tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber belajar mata pelajaran biologi. Peneliti 

dalam penelitian ini tidak melakukan produksi massal seperti yang dikemukakan 

oleh Sugiyono (2008) mengenai penelitian pengembangan, namun peneliti 

melakukan modifikasi yaitu pada tahapan ini menjadi tahapan akhir. 

k. Penyusunan laporan penelitian 

Tahap akhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

E. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data meliputi target, metode, instrument dan subjek 

penelitian (Tabel 2). 

Tabel 2  Metode pengumpulan data 

No  Target Metode Instrumen Subjek 
1.  Ketersediaan dan jenis 

media pembelajaran 
Observasi 
dan angket 

Lembar observasi, 
lembar angket 

Guru, 
siswa 

2.  Penilaian pakar terhadap  
CD interaktif materi 
struktur dan fungsi sel yang 
dilengkapi teka-teki silang 
berbasis flash 

Angket Check list,  
rubrik check list 

Pakar 
media dan 
materi 

3.  Tanggapan siswa Angket Check list Siswa 
4.  Tanggapan guru   Wawancara 

dan angket 
Check list Guru 

5.  Hasil belajar siswa Tes dan 
tugas 

Soal tes materi struktur 
dan fungsi sel, lembar 
tugas 

Siswa 

6.  Aktivitas siswa Observasi  Lembar observasi Siswa  

 

F. Metode analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  
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1. Analisis data persiapan penelitian  

Analisis data penelitian meliputi analisis data butir soal instrumen 

penelitian menggunakan rumus sebagai berikut. 

a. Validitas  butir soal 

Validitas butir soal diketahui dengan menggunakan rumus korelasi 

Product moment dengan angka kasar.   

 

 

 

Keterangan: 
r xy = Koefisien korelasi 
N  = Jumlah subjek  
X    = Skor soal yang dicari validitasnya 
Y    = Skor total  
XY = Perkalian antara skor soal dengan skor total 

Hasil r xy  kemudian dikonsultasikan dengan harga Product moment 

dengan taraf signifikan 5 %.  Jika rxy > rtabel dengan α = 5% maka alat ukur 

dikatakan valid atau dengan kata lain jika harga r lebih kecil dari harga kritik 

dalam tabel maka korelasi tersebut tidak signifikan (Arikunto 2006). 

Tabel 3  Analisis validitas butir soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 

Valid 40 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 

55, 56,  57, 58, 59, 60. 

Tidak valid 
20 3, 5, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 27, 30, 31, 34, 35, 39,  41, 42, 

45, 48, 50, 54 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 halaman 100 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas tes diketahui dengan menggunakan rumus KR-20 sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

r11      = reliabilitas instrumen 
p  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p)  

∑ pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 
n         = banyaknya item 
S  = standar deviasi dari tes         

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikan 5 %. Jika r hitung > r tabel maka tes dikatakan reliabel 

(Arikunto 2006). Hasil perhitungan reliabilitas uji coba soal diperoleh r hitung= 

0,861 dengan r tabel = 0,339, karena r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan 

instrumen tersebut reliabel (Lampiran 8).  

c. Taraf kesukaran soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu disebut indeks 

kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0 indeks 

kesukaran menunjukkan taraf kesukaran soal. Teknik yang digunakan dalam 

perhitungan taraf kesukaran soal adalah menghitung banyaknya siswa yang 

menjawab soal itu dengan benar.  

Rumus mencari indeks kesukaran menurut Arikunto (2006). 

 

 

 

Keterangan : 
P  = indeks kesukaran 
B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. 
JS = jumlah seluruh peserta tes                

Klasifikasi indeks kesukaran soal. 

Soal dengan P 0,00 sampai 0.30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah          
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Tabel 4  Perhitungan indeks kesukaran soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 
Sukar 16 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 25, 37, 39, 43, 44, 47, 49,  

Sedang 24 
7, 8,  14, 15, 16, 18,  24, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 45, 
46, 50, 51, 53, 54, 55, 56,  

Mudah 20 
1, 2, 5, 9, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 48, 52, 57, 58, 
59, 60 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 halaman 100 

d. Daya pembeda  

Daya beda pada tiap soal dapat diketahui dengan menghitungnya 

menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto 2006). 

 

 

Keterangan:  
DP : daya pembeda 
BA : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 
BB : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 
JA : banyaknya siswa pada kelompok atas 
JB : banyaknya siswa pada kelompok bawah   

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya  

pembedanya diklasifikasikan (Arikunto 2006) sebagai berikut. 

D : 0,00 - 0,20 maka daya pembedanya jelek (poor) 

D : 0,20 - 0,40 maka daya pembedanya cukup (satisfactory) 

D : 0,40 - 0,70 maka daya pembedanya baik (good) 

D : 0,70 - 1,00 maka daya pembedanya baik sekali (excellen) 

D : negatif, berarti semua tidak baik 

Tabel 5  Perhitungan daya pembeda soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 
Sangat baik -  
Baik  9 4 7 8  14 23 29, 46, 49, 56,  

Cukup  31 
1  6 11 13 17 20 21 24 25 26 27 28, 31, 32, 33, 36, 37, 
38, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60 

Jelek  20 
2 3 5 9 10 12 15 16 18 19 22 30, 34, 35, 39, 42, 43, 48, 
50, 54,  

Sangat jelek -  
*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 halaman 100 
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e. Memilih butir soal yang akan digunakan. 

Pemilihan soal yang digunakan berdasarkan analisis validitas, reliabilitas 

dan tingkat kesukaran butir soal dengan dasar seluruhnya harus mecakup indikator 

kelayakan soal dan seluruh indikator materi harus terwakili. Jumlah soal yang 

digunakan yaitu sebanyak 30 soal (Tabel 6). 

Tabel 6  Soal uji coba yang digunakan dalam penelitian 

Kategori Jumlah Nomor Soal 

Soal dipakai 30 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,  20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 

56,  57, 58, 59, 60. 

Soal tidak 

dipakai 

30 3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 30, 31, 34, 35, 39,  

41, 42, 45, 48, 50, 54 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 8 halaman 100 

 

2. Analisis data penilaian pakar 

Analisis data angket mengenai tanggapan pakar terkait kelayakan CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

sebagai media pembelajaran dilakukan dengan teknik deskriptif presentase. Skor 

yang diperoleh dari seluruh aspek yang dinilai kemudian dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

�� =
�

��
� 100%   (Purwanto 2004). 

Keterangan : 
NP = nilai persen yang dicari 
R = skor yang diperoleh 
SM = skor maksimal 

Tabel 7  Kriteria tingkat kelayakan media  

Interval kriteria Kriteria 
81% ≤ NP< 100% Sangat Layak 
62% ≤ NP < 81% Layak 
43% ≤ NP < 62% Cukup layak 
33% ≤ NP < 43% Kurang layak 

NP < 33%  Tidak layak 
*diadaptasi dari Purwanto 2004 
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3. Analisis data tanggapan siswa dan guru 

Data hasil tanggapan siswa yang berupa angket dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Membuat rekapitulasi hasil kuesioner mengenai tanggapan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran 

b. Menghitung presentase jawaban siswa 

c. Melakukan analisis data kuesioner 

Setiap siswa diminta untuk menjawab suatu pertanyaan dengan pilihan 

jawaban ya atau tidak. Hasil angket ini dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

��� ��������� (%) =
������ ���  !�"# $%$�&�'

������ ���  ����%���
 x 100%  

Persentase yang telah diperoleh kemudian mengkonfirmasikan persentase 

kesesuaian dengan parameter berikut (Arikunto 2006). 

85%-100% = Sangat baik 

70%-84%   = Baik 

60%-69%   = Cukup baik 

50%-59%   = Kurang baik 

< 50%        = Tidak baik 

Persentase tanggapan siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Sudijono 2003). 

� =
)

�
� 100% 

Keterangan : 
P  = presentase (tanggapan siswa secara klasikal) 
f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa yang memberi  

   tanggapan baik dan sangat baik) 
N = jumlah siswa keseluruhan 
 
4. Analisis data aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Data aktivitas diperoleh dari lembar observasi, kemudian dianalisis secara 

deskriptif persentase. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

aktivitas siswa adalah:  

*�+,+��- -+-.� (%) =
������ ��'%/%'�� !�"# $%������"

������ ��'%/%'�� !�"# $%���'%
 x 100%  
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Persentase yang telah diperoleh kemudian mengkonfirmasikan persentase 

kesesuaian dengan parameter berikut (Arikunto 2006):  

85 % - 100 %  = sangat aktif 

70 % - 84 %    = aktif 

60 % - 69 %    = cukup aktif 

50 % - 59 %    = kurang aktif 

< 50 %  = tidak aktif 

Penilaian aktivitas secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Sudijono 2003). 

� =
)

�
� 100% 

Keterangan : 
P  = presentase (keaktifan siswa secara klasikal) 
f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa dengan      

   aktivitas sangat tinggi dan aktivitas tinggi) 
N = jumlah siswa keseluruhan 
 

5. Analisis data hasil evaluasi penggunaan media 

a. Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan 

menghitung nilai rata-rata dari nilai tugas dan nilai tes. Nilai akhir atau nilai 

hasil belajar siswa secara individu dihitung dengan rumus: 

100 x 
3

2BA
NA

+=
 

Keterangan : 
NA = nilai Akhir 
A = nilai tugas 
B = nilai tes 
 

b. Ketuntasan klasikal 

Siswa dikatakan tuntas dalam pembelajaran biologi apabila mencapai 

nilai ≥ 75, sesuai dengan nilai KKM biologi yang ditentukan sekolah. 

Pembelajaran biologi menggunakan media ini, dianggap tuntas apabila siswa 

mencapai nilai ≥ 80. Persentase ketuntasan siswa secara klasikal menurut 

Sudijono (2003) dihitung dengan rumus sebagai berikut 
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� =
)

�
� 100% 

Keterangan : 
P  = presentase (ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal) 
f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa yang tuntas) 
N = jumlah siswa keseluruhan 
 
 Media CD interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash pada materi 

keanekaragaman struktur dan fungsi sel diharapkan membantu dalam mencapai 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai. 

 
G. TARGET PENELITIAN 

Target penelitian pengembangan media pembelajaran CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash adalah: 

1. skor penilaian yang diberikan pakar media dan pakar materi dari media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash  mendapat presentase ≥ 62%  dengan ksriteria layak atau 

sangat layak, 

2. hasil belajar siswa secara klasikal menunjukan ≥ 80% dari jumlah siswa 

mampu mencapai nilai ≥ 80, 

3. secara klasikal ≥ 81% aktivitas siswa dalam proses pembelajaran termasuk 

kriteria aktif dan sangat aktif, 

4. secara klasikal ≥ 81% tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran termasuk dalam kriteria baik dan sangat baik  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini disajikan dalam empat bagian, yaitu; (1) hasil analisis 

ketersediaan dan jenis-jenis media pembelajaran di SMA N 1 Bumiayu, (2) 

pengembangan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash, (3) hasil analisis CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash yang layak 

sebagai media pembelajaran, (4) hasil uji coba media pembelajaran CD interaktif  

materi struktur dan fungsi sel disertai teka-teki silang berbasis flash. 

1. Analisis ketersediaan dan jenis-jenis media pembelajaran biologi kelas XI 
di SMA N 1 Bumiayu 
 

Hasil angket yang diberikan kepada guru biologi SMA Negeri 1 Bumiayu 

diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi 

struktur dan fungsi sel selama ini yaitu LKS, LDS, buku paket, modul, gambar, 

video, dan media slide Microsoft power point (Lampiran 12). Hasil angket yang 

diberikan kepada guru mengenai media pembelajaran yang digunakan tersebut 

didukung dengan hasil angket ketersediaan media pembelajaran yang diberikan 

kepada siswa (Tabel 8). 

Tabel 8 Rekapitulasi angket ketersediaan media pembelajaran biologi pada materi 
struktur dan fungsi sel 

Kategori Jenis media pembelajaran  
Kesesuaian 

dengan materi 
Ketersediaan 

Media cetak Buku paket, modul, LKS, LDS Sesuai + 
Media visual Chart, gambar, foto, slide 

Microsoft Power Point 
Sesuai + 

Media audio visual Video, slide Microsoft Power 
Point dengan speaker 

Sesuai + 

Media interaktif  CD interaktif, web pembelajaran, 
game edukasi komputer 

- - 

*Hasil selengkapnya terdapat pada Lampiran 14 halaman 117 

Keterangan : 

+      = tersedia    
-   = tidak tersedia 
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Kategori media cetak, visual, audio visual sudah terwakili ketersediannya, 

namun pada kategori media pembelajaran interaktif belum tersedia. Variasi media 

pembelajaran interaktif seperti CD interaktif, game edukasi berbasis komputer 

ataupun web pembelajaran belum digunakan, khususnya pada pembelajaran 

materi struktur dan fungsi sel. Hal tersebut menunjukan perlunya pengembangan 

CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis 

flash. Hasil angket yang diberikan pada guru juga menunjukkan bahwa guru 

biologi memberikan tanggapan yang positif mengenai perlunya pengembangan 

CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis 

flash (Lampiran 12). Perlunya media pembelajaran interaktif juga didukung oleh 

hasil angket siswa yang menunjukan bahwa siswa menyukai berbagai jenis media 

khususnya media visual. Media pembelajaran yang disukai siswa pada materi 

struktur dan fungsi sel berupa media visual diantaranya slide Microsoft power 

point, gambar, buku, video, internet dan mikroskop (pengamatan), namun yang 

lebih disukai siswa adalah slide Microsoft power point. Hasil tersebut ditunjukan 

dengan 60% siswa menyatakan media slide Microsoft power point adalah media 

pembelajaran yang disukai (Lampiran 14). 

2. Pengembangan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 
fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 
 

Berdasarkan hasil analisis angket ketersediaan media pembelajaran yang 

diberikan pada guru (Lampiran 12) dan hasil analisis angket kebutuhan media 

pembelajaran yang diberikan pada siswa (Lampiran 14) mengindikasikan 

diperlukannya variasi media pembelajaran khususnya media pembelajaran 

interaktif. Salah satu media pembelajaran interaktif yang dapat diterapkan adalah 

CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis 

flash. Media yang dikembangkan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar 

siswa, penyampaian materi pelajaran yang lebih cepat dan mudah, menarik bagi 

siswa, serta pembelajaran lebih menyenangkan.  

Media pembelajaran dikembangkan dengan menggabungkan beberapa 

komponen isi. Komponen pertama adalah video yang berisi judul media 

pembelajaran dan gambaran umum struktur sel yang ditampilkan diawal 

membuka media pembelajaran materi (Gambar 3). Komponen kedua adalah 
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penjelasan materi yang dua bab yaitu, komponen-komponen kimiawi sel serta 

struktur dan fungsi organela sel. Materi tersebut disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Materi yang ditampilkan 

dapat langsung dipilih sesuai dengan urutan sub bab materinya. Setiap pilihan 

konsep, di dalamnya tersedia deskripsi mengenai subjeknya dan animasi konsep 

khususnya pada materi struktur dan fungsi organela. Komponen ketiga adalah 

gambar, materi struktur sel disajikan dengan menunjukan gambar animasi sel 

(Gambar 4). Komponen keempat dalam media pembelajaran adalah suara. Media 

pembelajaran yang dikembangkan diiringi sound effect yang ringan. Komponen 

yang terakhir adalah soal latihan, berupa soal diskusi dan soal evaluasi yang 

diaplikasikan dalam bentuk permainan teka-teki silang (Gambar 5).  

 

Gambar 3 Tampilan video 

 

Gambar 4 Tampilan animasi sel 
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Gambar 5 Tampilan permainan teka-teki silang dalam media pembelajaran 

Komponen-komponen yang terdapat dalam media pembelajaran CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

disatukan menggunakan software Adobe Flash. Pengggabungan komponen-

komponen ini menjadikan media pembelajaran yang dikembangkan menjadi lebih 

menarik. Kesulitan yang dialami dalam pembuatan media pembelajaran salah 

satunya pada pembuatan desain permainan teka-teki silang yang menarik, selain 

itu ketelitian juga dibutuhkan dalam membuat media pembelajaran ini. 

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash kemudian divalidasi oleh pakar media 

dan pakar materi. Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash direvisi berdasarkan saran dari pakar, 

kemudian diujicobakan pada siswa. Uji coba pada siswa dilakukan dua kali yaitu 

uji coba skala terbatas pada 34 orang siswa dari kelas XI dan uji coba skala luas 

pada 63 orang siswa dari kelas XI SMA N 1 Bumiayu. Uji coba dilakukan dengan 

pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan, kemudian 

mengumpulkan data tanggapan, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Desain 

rancangan pembelajaran pre-experimental design model One-Shot Case Study.  

3. Analisis kelayakan media pembelajaran menurut pakar  

Produk yang sudah selesai dibuat, kemudian divalidasi oleh pakar media 

dan pakar materi menggunakan angket validasi media pembelajaran CD interaktif  
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materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. Pakar 

media dalam penelitian ini yaitu Siti Alimah, S.Pd., M.Pd dan pakar materi yaitu 

Dra. Retno Sri Iswari, SU yang merupakan dosen Jurusan Biologi FMIPA 

UNNES. Angket validasi media pembelajaran yang terdiri dari empat aspek 

utama yaitu aspek komunikasi audio visual, rekayasa peranti lunak, desain 

pembelajaran dan penggunaan istilah simbol/lambang. Persentase hasil penilaian 

kelayakan dari pakar media terhadap CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash termasuk kriteria sangat layak dengan 

persentase sebesar 84% (Tabel 9).  

Tabel 9 Penilaian kelayakan CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi  
 teka-teki silang berbasis flash oleh pakar media  

No Aspek penilaian 
Skor yang 
diperoleh 

Skor 
maksimal 

A Aspek rekayasa peranti lunak   
1 Maintainable (dapat dipelihara dan dikelola dengan 

mudah) 
3 4 

2 Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 
pengoperasiannya) 

3 4 

3 Kompatibilitas (media pembelajaran dapat di instalasi) 4 4 
4 Reusable (sebagian/ seluruh program media pembelajaran 

dapat dimanfaatkan kembali untuk pengembangan media 
pembelajaran lain) 

3 4 

5 Efektif dan efisien dalam pengembangan dan penggunaan 
media pembelajaran 

3 4 

B Aspek komunikasi audio visual   
1 Komunikatif  

(sesuai sasaran dan dapat diterima dengan keinginan 
sasaran ) 

3 4 

2 Kreatif dalam  ide dan penuangan gagasan 4 4 
3 Sederhana dan memikat 4 4 
4 Audio (effect, backsound, musik) 3 4 
5 Visual (layout desain, typhography, warna) 4 4 
6 Media bergerak (animasi) 2 4 
7 Layout interactive (ikon navigasi) 3 4 
C Aspek lain   
1 Interaktivitas 4 4 
2 Kesesuaian istilah dan simbol/ lambang materi sajian 3 4 
3 Konsistensi penggunaan istilah dan simbol/lambang 

dengan materi sajian 
3 4 

4 Petunjuk penggunaan media 3 4 
∑ skor  54 64 
Persentase kelayakan  84% 100% 
Kriteria Sangat layak 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15 halaman 118 
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Angket validasi materi terdiri dari komponen kelayakan isi dan komponen 

penyajian. Menurut pakar materi media pembelajaran sudah sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar  yang telah ditetapkan. Hasil penilaian media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang 

berbasis flash oleh pakar materi mendapatkan persentase 95% dengan kriteria sangat 

layak (Tabel 10). 

Tabel 10 Penilaian kelayakan CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi  
 teka-teki silang berbasis flash oleh pakar materi 

Aspek yang dinilai 
Skor 

yang diperoleh 
Skor 

maksimal 
I. Komponen kelayakan isi   
A. Cakupan materi (kedalaman materi)        4 4 
B. Keterkaitan Standar kompetensi/kompetensi 

dasar/kurikulum   

1. Relevansi tujuan pembelajaran dengan Standar 
kompetensi/ kompetensi dasar/kurikulum 

4 4 

2. Kesesuaian materi dengan standar 
kompetensi/kompetensi dasar/kurikulum 

4 4 

3. Konsistensi soal dan jawaban teka-teki silang 
dengan standar kompetensi/ kompetensi 
dasar/kurikulum 

4 4 

C. Akurasi materi (kebenaran dan ketepatan)   
1. Kebenaran dan ketepatan konsep 4 4 
2. Kebenaran dan ketepatan teori 4 4 

II. Komponen penyajian     
A. Penyajian pembelajaran   
1. Mendorong siswa untuk mengetahui isi media 

pembelajaran 
3 4 

2. Merangsang keterlibatan dan partisipasi siswa untuk 
belajar mandiri dan kelompok 

3 4 

3. Penyajian bersifat komunikatif dan interaktif 4 4 
4. Sistematis/ runut / alur/ logika jelas 4 4 
5. Gambar terlihat jelas dan mudah dipahami 

(membantu pemahaman) 
       4 4 

B. Komunikatif dan interaktif   
1. Kemudahan untuk dipelajari 4 4 
2. Intersaktivitas 3 4 
C. Aspek bahasa    
1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami bagi siswa 

dan baku 
4 4 

2. Tidak menimbulkan ambiguitas 4 4 
∑ skor  57 60 

Persentase 95% 100% 

Kriteria Sangat layak 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 halaman 125 
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Revisi dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan saran yang diberikan 

pakar. Berikut tampilan revisi yang dilakukan terhadap CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash berdasarkan saran 

pakar media. 

 
a. Desain opening huruf yang terdapat dalam video kurang terlihat dan terlalu 

cepat penayangan judulnya. Perbaikan dilakukan dengan membuat warna 

huruf lebih kontras dari gambar video dan penayangan judul yang tidak terlalu 

cepat, selain itu durasi penanyangan video awal dipersingkat, agar tidak terlalu 

membosankan (Gambar 6). 

 

Gambar 6.a Tampilan opening sebelum  revisi 
 

 

Gambar 6.b Tampilan opening setelah revisi 

 

  

Bentuk 

dan warna 

tulisan 

Bentuk 

dan warna 

tulisan 
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b. Menu home disarankan dibuat lebih sederhana, dan yang ditonjolkan adalah 

tombol menu utama. Perubahan tersebut dimaksudkan agar siswa lebih mudah 

untuk mengoperasikan media dan lebih jelas untuk masuk ke menu-menu 

utama (Gambar 7). 

         

Gambar 7.a Tampilan menu utama sebelum revisi 

 

 

Gambar 7.b Tampilan menu utama setelah revisi 
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c. Tampilan pada menu kompetensi dijadikan lebih menarik dan ada pemisahan 

frame pada kompetensi dasar yang pertama dan kompetensi dasar kedua 

sehingga memudahkan dan menarik untuk dibaca (Gambar 8). 

 

Gambar 8.a Tampilan menu kompetensi sebelum revisi             

 

Gambar 8.b Tampilan menu kompetensi setelah revisi             
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d. Saran yang diberikan pada tampilan di menu materi satu dalam penjelasan 

mengenai komponen sel, tipe sel, dan struktur utama sel dibuat diagram, agar 

siswa lebih mudah dalam memahami materi (Gambar 9). 

  

Gambar 9.a  Tampilan menu materi sebelum revisi 

 

  

Gambar 9.b Tampilan menu materi setelah revisi 

e. Sesuai saran dari pakar media dalam media pembelajaran ditambahkan narasi 

yang menjelaskan bagian-bagian tertentu materi dalam media pembelajaran. 

  
Revisi materi dilakukan berdasarkan rekomendasi dan saran yang 

diberikan pakar materi. Revisi yang diberikan pakar materi mencakup 

kelengkapan materi (Tabel 11). 
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Tabel 11  Revisi materi pada media pembelajaran 

No Sebelum Sesudah 
1 Terdiri dari SK, KD Terdiri dari SK, KD dan tujuan 

pembelajaran 
2 Materi dirujuk dari sumber yang 

kurang relevan 
Materi dirujuk dari sumber yang relevan 

3 Penjelasan pada gambar sel 
prokariotik dan sel eukariotik belum 
lengkap 

Penjelasan pada gambar sel prokariotik dan 
sel eukariotik lengkap 

 

4. Uji coba media dalam pembelajaran 
 

a. Uji coba skala terbatas 

Produk yang telah direvisi oleh pakar kemudian diujicobakan pada siswa 

skala terbatas yaitu pada siswa kelas XI.IPA 3 yang meliputi 34 siswa. Secara 

keseluruhan siswa memberi tanggapan positif terhadap penggunaan media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash. 

1) Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui tingkat 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. Tingkat 

aktivitas siswa secara klasikal ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang 

memperoleh kriteria “sangat aktif” dan “aktif”. Analisis hasil penelitian 

menunjukan bahwa persentase aktivitas siswa uji coba skala terbatas secara 

klasikal pada pertemuan pertama 91% dan pertemuan kedua 97% (Tabel 12) 

Tabel 12  Aktivitas siswa uji coba skala terbatas 

      *Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 19 halaman 133 

No. Kriteria Pertemuan Ke- 
1 II 

1 Sangat aktif 17 21 

2 Aktif 14 12 

3 Cukup Aktif 2 1 

4 Kurang Aktif 1 0 

Persentase aktivitas siswa secara klasikal  91% 97% 
Rata-rata   94%  
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Persentase rata-rata aktivitas siswa pada kelas uji coba terbatas secara 

klasikal selama dua kali pertemuan sebesar 94%. Persentase keaktifan klasikal 

ini sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu ≥ 81% aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tinggi yaitu dalam 

kriteria aktif dan sangat aktif.  

2) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari rata-rata nilai tugas dan nilai evaluasi 

akhir. Persentase ketuntasan belajar siswa uji coba skala terbatas secara 

klasikal dengan KKM ≥ 80 adalah 85% (Tabel 13). Persentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ≥ 80% dari jumlah siswa mampu 

mencapai nilai ≥ 80. 

Tabel 13  Hasil belajar siswa uji coba skala terbatas 

No Variasi Kelas XI.IPA3 
1 Nilai tertinggi 91 
2 Nilai terendah 71 
3 Nilai rata-rata 83 
4 Jumlah siswa secara keseluruhan 34 
5 Jumlah siswa yang mencapai KKM (≥ 80) 29 
6 Ketuntasan klasikal (KKM ≥ 80) 85% 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20 halaman 134 

 
3) Tanggapan siswa 

Data tanggapan siswa mengenai penggunaan media pembelajaran 

diperoleh dengan menggunakan angket tertutup dengan pilihan “ya” dan 

“tidak”. Siswa juga diminta memberikan saran dan kritik berkaitan dengan 

media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash selain mengisi jawaban lembar angket. 

Persentase tanggapan siswa secara klasikal adalah siswa dengan tingkat 

tanggapan baik dan sangat baik. Persentase tanggapan siswa uji coba skala 

terbatas secara klasikal terhadap media pembelajaran menunjukan tanggapan 

yang positif dengan persentase 100% (Tabel 14). 

 

 

Tabel 14 Tanggapan siswa uji coba skala terbatas 
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No Pertanyaan 
Persentase 

(Ya) 
Kriteria  

1.  Apakah tombol navigasi dalam media 
pembelajaran mudah dipahami? 

88% Sangat baik 

2.  Apakah tombol navigasi dalam media 
pembelajaran  mudah digunakan? 

94% Sangat baik 

3.  Apakah tampilan media pembelajaran yang 
diberikan menarik? 

97% Sangat baik 

4.  Apakah media pembelajaran mudah digunakan? 97% Sangat baik 
5.  Apakah teks/tulisan dapat dibaca dengan 

jelas? 100% Sangat baik 

6.  Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami 97% Sangat baik 
7.  Apaka soal yang disajikan dalam media 

pembelajaran ini mudah dipahami? 
79% Baik 

8.  Apakah media pembelajaran menarik 
motivasi untuk mempelajari materi struktur 
dan fungsi sel lebih dalam? 

100% Sangat baik 

9.  Apakah media pembelajaran membuat Anda 
tertantang dan bersemangat untuk belajar? 100% Sangat baik 

10.  Menurut Anda apakah dalam pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran ini 
menyenangkan dan tidak membosankan? 

94% Sangat baik 

11.  Apakah penggunaan media dalam pembelajaran 
dapat mempermudah Anda  untuk mengingat  
dan memahami materi struktur dan fungsi sel? 

82% Baik 

12.  Apakah media pembelajaran seperti ini 
dapat diterapkan untuk materi biologi yang 
lain? 

100% Sangat baik 

Persentase tanggapan secara klasikal 100% 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21 halaman 135 

Persentase tertinggi hasil tanggapan siswa tiap aspek pertanyaan 

dalam angket adalah pertanyaan angket nomor lima, delapan, sembilan, dan 

dua belas, sedangkan persentase terendah pada pertanyaan nomor tujuh. 

Pertanyaan nomor lima, delapan, sembilan dan dua belas secara berurutan 

menunjukan 100% siswa setuju media pembelajaran mudah dibaca, 

memberikan motivasi belajar, memberikan semangat belajar, dan setuju 

bahwa media pembelajaran dapat diterapkan pada pelajaran biologi materi 

lainnya. Persentase terendah pada pertanyaan nomor tujuh yaitu hanya 79% 

siswa yang setuju jika soal dalam game teka-teki silang mudah dipahami, 

walaupun merupakan persentase terendah tetapi persentase 79% termasuk 

dalam persentase tinggi atau dapat dikatakan dalam kriteria tanggapan yang 

masuk dalam kategori “baik” (Tabel 14). 
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Secara garis besar media pembelajaran CD interaktif materi struktur 

dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash yang dikembangkan 

telah layak digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan hasil dari uji 

produk uji skala terbatas, walaupun begitu masih terdapat saran perbaikan 

dari siswa. Saran perbaikan yang diberikan dari tanggapan siswa kemudian 

dilakukan agar media pembelajaran siap diujicobakan pada siswa uji coba 

skala luas. Perbaikan tersebut diantaranya pada tombol navigasi dalam media, 

ejaan atau penulisan materi, serta dalam pembelajarannya disarankan adanya 

penambahan waktu dalam menggunakan media pembelajaran.  

b. Uji coba pemakaian 

1) Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa secara individual digolongkan ke dalam lima kategori 

yaitu sangat aktif, aktif, cukup aktif, kurang aktif dan tidak aktif. Persentase 

keaktifan siswa secara klasikal adalah hanya siswa dengan tingkat keaktifan 

sangat aktif dan aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

aktivitas siswa uji skala besar secara klasikal untuk kelas XI.IPA 4 pada 

pertemuan pertama dan kedua sebesar 97 %, serta untuk kelas XI.IPA 5 pada 

pertemuan pertama 94 % dan pertemuan kedua 97 % (Tabel 15). 

Tabel 15  Aktivitas siswa uji coba skala luas 

No Kriteria aktivitas 
Pertemuan ke-  

Kelas XI.IPA 4 Kelas XI.IPA 5 
Pert. I Pert. II Pert. I Pert. II 

1 Sangat aktif 17 19 20 19 
2 Aktif 16 11 12 12 
3 Cukup Aktif 1 1 2 1 
4 Kurang Aktif 0 0 0 0 
5 Tidak Aktif 0 0 0 0 

Jumlah siswa 34 31 34 32 
Persentase aktivitas siswa secara 

klasikal  
97 % 97 % 94 % 97 % 

Persentase rata-rata per kelas 97 % 96 % 
Persentase rata-rata kedua kelas 96,5 % 

        *Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22 halaman 136 

Persentase rata-rata aktivitas siswa pada kelas uji coba skala luas secara 

klasikal selama dua kali pertemuan sebesar 96,5%. Persentase keaktifan 

klasikal ini sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam 
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penelitian ini yaitu ≥ 81% aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dalam 

kriteria aktif dan sangat aktif.  

Analisis aktivitas siswa tiap jenis aspek aktivitas menunjukan aspek 

aktivitas siswa dalam bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk 

menjawab soal diskusi dan membaca materi yang terdapat dalam media 

pembelajaran memperoleh persentase tertinggi (100%) dimana semua siswa 

dari kedua kelas melakukan aktivitas kegiatan ini. Persentase keaktifan 

terendah adalah pada aspek nomor delapan yaitu memberikan 

pertanyaan/menjawab pertanyaan pada saat diskusi antar kelompok dengan 

rata-rata persentase dari kedua kelas hanya 40% (Gambar 10). 

 

      

keterangan:  

 

 Gambar 10 Histogram tiap aspek aktivitas siswa uji coba skala luas 

Keterangan jenis aktivitas : 

1. membaca materi yang terdapat dalam media pembelajaran  
2. tidak mengganggu teman saat pembelajaran  
3. saat mengalami kesulitan berusaha bertanya kepada teman lain  
4. mencatat materi yang dianggap perlu dan penting  
5. bekerja sama dengan teman satu kelompok dalam menjawab soal diskusi 

dalam media pembelajaran  
6. dapat langsung memainkan teka-teki silang tanpa bertanya pada guru terlebih 

dahulu  
7. bekerja dengan teman satu kelompok dalam menjawab teka-teki silang  
8. mengajukan pertanyaan dan atau menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa 

lain terkait materi yang dipelajari  
9. mengajukan pendapat  
10. terlibat dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari  
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2) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes tertulis dan nilai 

tugas individu. Ketuntasan belajar dengan KKM ≥ 80 secara klasikal pada 

masing-masing kelas yaitu kelas XI IPA 4 sebesar 84% dan kelas XI IPA 5 

sebesar 91% (Tabel 16). Persentase tersebut menunjukkan bahwa media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash efektif terhadap hasil belajar siswa. Persentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ≥ 80% dari jumlah siswa mampu 

mencapai nilai ≥ 80. 

Tabel 16  Hasil belajar siswa uji coba skala luas 

No Variasi 
Kelas 

XI.IPA 4 XI.IPA 5 
1 Nilai tertinggi 93 95 
2 Nilai terendah 72 74 
3 Nilai rata-rata 83 84 
4 Jumlah siswa 31 32 
5 Jumlah siswa yang mencapai KKM (≥ 80) 26 29 
6 Ketuntasan klasikal tiap kelas (KKM ≥ 80) 84% 91% 
7 Rata-rata ketuntasan klasikal siswa (KKM ≥ 80) 87% 

        *Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23 halaman 138 

 
3) Tangapan siswa  

Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar siswa pada kelas uji 

coba skala luas yaitu kelas XI.IPA 4 dan XI.IPA 5 memberikan tanggapan 

positif terhadap media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi 

sel dilengkapi teka-teki silang berbasis Flash. Tanggapan siswa secara 

individual digolongkan ke dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup 

baik, kurang baik dan tidak baik. Persentase tanggapan siswa secara klasikal 

adalah siswa dengan tingkat tanggapan sangat baik dan baik. Hasil analisis 

persentase tanggapan siswa secara klasikal pada kelas XI.IPA 4 dan XI.IPA 5 

yaitu 100% (Tabel 17). 
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Tabel 17  Tanggapan siswa uji coba skala luas  

No. Kriteria 
Kelas 

XI IPA 4 XI IPA 5 

1 Sangat Baik 29 30 

2 Baik 2 2 

3 Cukup Baik 0 0 

4 Kurang Baik 0 0 

5 Tidak Baik 0 0 

Jumlah siswa 31 32 

Persentase tanggapan siswa dengan kriteria baik 

dan sangat baik  
100% 100% 

Rata-rata  100 %  

      *Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 24 halaman 139 

Persentase tertinggi hasil tanggapan siswa tiap aspek pertanyaan 

dalam angket adalah pertanyaan angket nomor lima, delapan, sembilan, 

sepuluh, dan dua belas menunjukan presentase sebesar 100%. Pertanyaan 

nomor lima, delapan, sembilan, sepuluh dan dua belas secara berurutan yaitu 

siswa setuju media pembelajaran mudah dibaca, memberikan motivasi 

belajar, memberikan semangat belajar, pembelajaran menyenangkan dan 

setuju bahwa media pembelajaran dapat diterapkan pada pelajaran biologi 

materi lainnya. Persentase terendah pada pertanyaan nomor tujuh yaitu hanya 

84% siswa yang setuju jika soal dalam game teka-teki silang mudah 

dipahami, walaupun merupakan persentase terendah tetapi persentase 84% 

termasuk dalam persentase tinggi atau dapat dikatakan dalam kriteria 

tanggapan yang masuk dalam kategori “baik” (Tabel 18).  
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Tabel 18  Rekapitulasi tanggapan siswa tiap butir pertanyaan angket uji coba  
skala luas 

No. Pertanyaan Angket Kelas 
Rata-rata 

XI.IPA 4 XI.IPA 5 
1 94 % 97 % 95,5% 
2 94 % 91%  92 % 
3 94 % 97 %  95,5 % 
4 94 % 100 % 97 % 
5 100 % 100 % 100 % 
6 94 % 94 % 94 % 
7 84 % 84 % 84 % 
8 100 % 100 % 100 % 
9 100 % 100 % 100 % 

10 100 % 100 % 100 % 
11 84 % 88 % 86 % 
12 100 % 100 % 100 % 

        *Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 24 halaman 139 

Saran perbaikan untuk media pembelajaran tidak ada, meskipun 

demikian siswa memberikan masukan agar media pembelajaran yang 

dikembangkan juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain selain biologi 

dan ada penambahan variasi soal dalam bentuk education game. Berdasarkan 

Tabel 17 dan Tabel 18 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan siswa 

memberikan tanggapan positif terhadap media pembelajaran CD interaktif 

materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

dengan persentase secara klasikal 100%. Persentase tanggapan siswa ini 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu ≥81% tanggapan siswa terhadap media pembelajaran tinggi yaitu 

dalam kategori baik dan sangat baik. 

 
4) Tanggapan guru  

Hasil analisis tanggapan guru mengenai pengembangan media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash menunjukan tanggapan positif dengan penilaian sebesar 

93% dengan kriteria “sangat baik” (Tabel 19) 
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`Tabel 19  Tanggapan guru terhadap media pembelajaran CD interaktif materi 
struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash  

No Pertanyaan Ya 
1 Apakah media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis  flash  sesuai dengan yang 
Bapak/Ibu harapkan? 

√ 

2 Apakah teks/tulisan dapat dibaca dengan jelas? √ 

3 Apakah tombol navigasi dalam media pembelajaran  mudah 
digunakan? 

√ 

4 Apakah media pembelajaran ini bersifat interaktif dalam membantu 
memahami materi yang digunakan? 

√ 

5 Apakah background musik tidak mengganggu dan membuat 
nyaman? 

- 

6 Apakah menurut Bapak/Ibu media pembelajaran CD interaktif 
materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis flash  
mudah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar? 

√ 

7 Apakah bahasa yang terdapat dalam media pembelajaran ini mudah 
dipahami? 

√ 

8 Apakah  CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 
teka-teki berbasis flash tergolong media pembelajaran yang menarik 
dan kreatif untuk digunakan sebagai media pembelajaran? 

√ 

9 Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan media pembelajaran CD 
interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis 
flash  dapat membantu mempermudah dalam memahami materi? 

√ 

10 Apakah  menurut Bapak/Ibu media dalam pembelajaran ini dapat 
dipelajari dan digunakan secara mandiri oleh siswa? 

√ 

11 Apakah pokok materi struktur dan fungsi sel yang terdapat dalam 
media pembelajaran ini sesuai dengan SK dan KD yang terdapat 
dalam KTSP? 

√ 

12 Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan media pembelajaran CD 
interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis 
flash  efektif sebagai salah satu media pembelajaran?   

√ 

13 Apakah desain media pembelajaran CD interaktif materi struktur 
dan fungsi sel  yang dilengkapi teka-teki berbasis flash  dapat 
membuat siswa lebih tertarik untuk belajar? 

√ 

14 Apakah Bapak/Ibu setuju jika media CD interaktif materi struktur 
dan fungsi sel  yang dilengkapi teka-teki berbasis flash  diterapkan 
pada materi pelajaran Biologi yang lain? 

√ 

15 Apakah media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 
fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis flash  layak sebagai alat 
bantu pembelajaran? 

√ 

Persentase 93% 
         *Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27 halaman 142 

Pertanyaan dalam angket tanggapan yang diberikan kepada guru hampir 

semuanya mendapat jawaban positif, kecuali pada pertanyaan nomor lima  

mengenai penggunaan audio berupa musik dalam media. Alasannya karena 



 

50 

 

 

 

menurut guru beberapa siswa terkadang tidak merasa nyaman dengan musik 

pada saat pembelajaran (Lampiran 28). 

Hasil uji produk skala besar sudah mengindikasikan bahwa media CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki berbasis flash 

yang dikembangkan sudah layak digunakan sebagai media pembelajaran atau 

sumber belajar siswa dan efektif terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa. 

Saran perbaikan terhadap media pembelajaran juga tidak ada sehingga tidak 

dilakukan revisi atau perbaikan media pembelajaran. 

 
B. Pembahasan 

1. Ketersediaan dan jenis-jenis media pembelajaran biologi kelas XI di 
SMA Negeri 1 Bumiayu  
 

Hasil angket yang diberikan pada guru biologi dan siswa SMA Negeri 1 

Bumiayu (Lampiran 12 dan 14) menunjukan bahwa media pembelajaran yang 

selama ini digunakan dalam pembelajaran materi struktur dan fungsi sel adalah 

LKS, LDS, buku paket, modul, gambar, video, dan media slide Microsoft power 

point. Ketersediaan media cetak, visual, dan audio visual sudah terwakili, namun 

ketersediaaan media pembelajaran interaktif masih sangat terbatas (Tabel 8). 

Penyebab keterbatasan media pembelajaran interaktif dikarenakan kurangnya 

informasi dan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran interaktif, 

sehingga guru enggan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Penyebab 

lain yaitu lamanya waktu dalam membuat media pembelajaran juga menjadi 

pertimbangan guru mengingat banyaknya materi yang harus diajarkan guru, 

sehingga guru kurang mengeksplorasi dan berkreasi dalam membuat media 

pembelajaran interaktif untuk masing-masing materi.  

Siswa memiliki karakteristik belajar yang berbeda, ada yang menyukai 

gaya belajar visual, audio, maupun kinestetik. Hasil angket menunjukan media 

pembelajaran yang disukai siswa pada materi struktur dan fungsi sel berupa media 

visual diantaranya slide Microsoft power point, gambar, buku, video, internet dan 

mikroskop (pengamatan), namun yang lebih disukai siswa adalah slide Microsoft 

power point. Hasil tersebut ditunjukan dengan 60% siswa menyatakan media slide 

Microsoft power point adalah media pembelajaran yang disukai (Lampiran 14). 

Salah satu penyebabnya adalah karena slide Microsoft power point dapat 
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menampilkan gambar, sehingga penyajian lebih menarik dibanding media 

pembelajaran lain yang digunakan. Kurangnya variasi media pembelajaran 

berbasis komputer lain juga menjadi salah satu penyebabnya. Slide Microsoft 

power point juga memiliki kelemahan yaitu tidak bisa mengakomodasi berbagai 

karakteristik siswa.  Setiap siswa memiliki sifat yang unik ditambah dengan 

pengalaman dan lingkungan yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa (Sadiman et al. 2010), sehingga 

untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif.  

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash merupakan salah satu media yang dapat 

mengatasi masalah tersebut. Media yang dikembangkan dapat mengakomodasi 

berbagai karakteristik siswa, selain itu dapat menyajikan materi pelajaran dengan 

lebih jelas. Menurut Yulmaini dan Septina (2008) metode pembelajaran 

menggunakan CD interaktif membuat penyampaian informasi lebih cepat dan 

mudah, dapat mempermudah siswa untuk memperoleh informasi yang efektif dan 

menarik siswa untuk mempelajari biologi.  

Permainan dalam media pembelajaran juga salah satu hal yang 

menyebabkan siswa tidak merasa bosan dan termotivasi dalam proses 

pembelajaran. Hasil analisis angket perlunya media pembelajaran CD interaktif 

materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

menunjukan guru tertarik terhadap media pembelajaran tersebut (Lampiran 12). 

Ketertarikan guru khususnya pada permainan teka-teki silang yang terdapat dalam 

media pembelajaran. Menurut guru permainan yang terdapat dalam media 

pembelajaran dimungkinkan membuat siswa tidak merasa bosan dan memotivasi 

siswa dalam pembelajaran, selain itu permainan dapat membuat siswa menjadi 

lebih aktif untuk belajar dengan suasana yang menyenangkan. Selaras dengan 

pernyataan tersebut menurut Wardani (2009) permainan sangat efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran karena sangat dekat dengan siswa, memberikan rasa 

rileks, fleksibilitas, dan mengajak konsentrasi sesuai hasil modifikasi serta potensi 

yang dimiliki setiap permainan tertentu, dimana keseluruhannnya sangat 

membantu dalam memotivasi dan memudahkan siswa dalam belajar. 
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2. Pengembangan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 
fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash  

Berdasarkan hasil analisis angket ketersediaan media pembelajaran yang 

diberikan pada guru (Lampiran 12) dan hasil analisis angket kebutuhan media 

pembelajaran yang diberikan pada siswa (Lampiran 14) mengindikasikan 

diperlukannya variasi media pembelajaran interaktif. Salah satu media 

pembelajaran interaktif yang dapat dikembangkan adalah media pembelajaran CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. 

Media yang dikembangkan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, 

penyampaian materi pelajaran yang lebih cepat dan mudah, menarik bagi siswa, 

serta pembelajaran lebih menyenangkan.  

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dikembangkan dengan menggabungkan 

beberapa komponen seperti video, materi, gambar, audio (narasi), serta soal 

latihan yang mencakup soal diskusi dan soal evaluasi yang diaplikasikan dengan 

permainan. Setiap komponen tersebut memiliki kelebihan dan peran masing-

masing. Pertama, video berisi judul media pembelajaran dan gambaran umum 

struktur sel yang ditampilkan diawal pembukaan media pembelajaran (Gambar 3). 

Tujuan ditampilkannya video di opening media adalah menjadikan siswa lebih 

fokus dan termotivasi untuk belajar menggunakan media pembelajaran. Sesuai 

dengan tujuan tersebut menurut Sadiman et al. (2010) video dapat menarik 

perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan luar lainnya.  

Komponen kedua yaitu penjelasan materi yang mencakup dua sub bab 

yaitu komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil 

kehidupan, serta organela sel tumbuhan dan hewan. Materi tersebut sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Materi yang 

ditampilkan dapat langsung dipilih sesuai dengan urutan sub bab materinya untuk 

membantu siswa agar semua langkah dalam materi dapat diikuti. Setiap pilihan 

konsep di dalamnya tersedia deskripsi materi dan animasi konsep agar 

memudahkan siswa dalam belajar khususnya pada materi organel sel yang bersifat 

abstrak. Komponen ketiga adalah gambar animasi sel yang bertujuan agar dapat 

menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Gambar animasi sel dapat 
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memvisualisasikan sel yang berukuran mikroskopis secara jelas, sehingga  

membantu siswa dalam memahami materi. Sadiman et al. (2010) mengungkapkan 

gambar digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta 

mengatasi keterbatasan pengamatan sel. Komponen keempat dalam media 

pembelajaran adalah suara musik. Media pembelajaran yang dikembangkan 

diiringi musik yang ringan, yang bertujuan untuk membuat siswa merasa yang 

nyaman.  

Komponen yang terakhir adalah soal latihan yang berupa soal diskusi dan 

soal evaluasi yang diaplikasikan dalam bentuk permainan, sebagai alat bantu 

untuk lebih memahami materi yang telah dipelajari (Gambar 5). Soal diskusi 

dalam media pembelajaran bertujuan membantu siswa untuk lebih memahami 

materi dan merangsang aktivitas siswa khususnya dalam berkomunikasi secara 

lisan seperti dalam mengutarakan pendapat, bertanya ataupun menjawab 

pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Soal evaluasi yang 

digunakan dalam CD interaktif diaplikasikan dengan permainan. Evaluasi 

menggunakan bentuk permainan agar pembelajaran lebih menyenangkan, 

membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan membuat proses belajar lebih efektif. 

Senada dengan pendapat tersebut Sadiman et al. (2010) menyatakan kelebihan 

permainan karena permaianan berrsifat menyenangkan untuk dilakukan dan 

sesuatu yang menghibur, permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari 

siswa untuk belajar, dan dapat memberikan umpan balik langsung, sehingga 

memungkinkan proses belajar lebih efektif. 

Bentuk permainan yang dipilih dalam media pembelajaran adalah 

permainan teka-teki silang. Permainan teka-teki silang digunakan, mengingat 

materi yang digunakan dalam media pembelajaran mengarah pada konsep dan 

adanya istilah-istilah yang bagi sebagian siswa masih sulit untuk dipahami. Sesuai 

dengan pendapat Muchson (2008) salah satu strategi agar materi pembelajaran 

tetap melekat dalam pikiran siswa yaitu melalui penyusunan tes peninjauan 

kembali dalam bentuk teka-teki silang. Sugiharti (2005) juga menjelaskan bahwa 

permainan teka-teki silang dapat mengasah kecerdasan linguistik. Penggunaan 

permainan teka-teki silang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran karena 
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dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, mengurangi kebosanan di 

kelas dan memberikan motivasi unik serta menantang bagi siswa (Davis 2009). 

Komponen-komponen yang terdapat dalam media pembelajaran CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

tersebut disatukan menggunakan software Adobe Flash. Adobe Flash mampu 

menggabungkan antara teks, gambar, animasi, video, suara, musik dan permainan 

dalam suatu kemasan yang menarik. Flash biasanya digunakan untuk membuat 

animasi, hiburan dan berbagai komponen web (Sunyoto 2010). Kelebihan tersebut 

menjadikan media pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, mudah dipelajari 

baik secara individual maupun secara kelompok, memberikan keleluasaan bagi 

pengguna dalam berinteraksi dengan media, sehingga dapat membantu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Selaras dengan hal tersebut Aji (2011) 

menyatakan dengan penerapan media pembelajaran menggunakan Macromedia 

Flash berpengaruh terhadap motivasi dan minat siswa serta meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Pembuatan media pembelajaran secara keseluruhan termasuk 

penyatuan komponen-komponen dalam media pembelajaran, maupun pembuatan 

permainan teka-teki silang yang menarik membutuhkan ketelitian dan 

kemampuan. Kekurangtelitian dalam membuat media pembelajaran menjadikan 

proses pembuatan media pembelajaran yang dikembangkan memakan waktu 

cukup lama.  

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash yang sudah selesai dibuat kemudian 

mendapatkan validasi, kritik serta saran dari pakar media dan pakar materi. Media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash direvisi berdasarkan saran dari pakar, kemudian diujicobakan 

pada siswa. Uji coba pada siswa dilakukan dua kali yaitu uji coba skala terbatas 

yang dilakukan pada 34 orang siswa dari kelas XI dan uji coba skala luas yang 

dilakukan pada 63 orang siswa dari kelas XI SMA N 1 Bumiayu. Uji coba 

dilakukan dengan pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan, 

kemudian mengumpulkan data tanggapan, aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

Setelah media pembelajaran sudah melalui proses-proses tersebut, maka media 



 

55 

 

 

 

pembelajaran yang dikembangkan dapat diterapkan dalam pembelajaran secara 

umum. 

3. Kelayakan media pembelajaran menurut pakar 

Validasi atau penilaian dilakukan oleh pakar media dan pakar materi 

dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berdasarkan 

pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta di lapangan. Penilaian dilakukan 

dengan menggunakan angket penilaian media pembelajaran. Penilaian media 

pembelajaran oleh pakar materi dan pakar media dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian, kekurangan ataupun kelebihan media pembelajaran. Jika terjadi 

ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali media 

pembelajaran. Penilaian pakar media maupun pakar materi menunjukan CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

sangat layak sebagai media pembelajaran (Tabel 9 dan Tabel 10). 

Hasil penilaian pakar materi menunjukan persentase penilaian sebesar 95% 

dengan kriteria sangat layak (Tabel 9), tetapi pakar juga memberikan saran 

perbaikan media. Sesuai dengan saran dari pakar materi tujuan pembelajaran perlu 

dicantumkan pada menu kompetensi. Tujuan pembelajaran dapat memberi arah 

kemana siswa akan pergi, bagaimana siswa harus ke sana dan bagaimana siswa 

tahu bahwa telah sampai tujuan (Sadiman et al. 2010). Saran lain yang diberikan 

pakar yaitu penambahan penjelasan gambar yang terdapat dalam media 

pembelajaran agar siswa lebih paham serta sumber yang digunakan dicari yang 

lebih relevan.  

Hasil penilaian pakar media menunjukan persentase penilaian sebesar 84% 

dengan kriteria sangat layak (Tabel 10) dengan beberapa saran perbaikan. 

Perbaikan tersebut yang pertama perbaikan desain opening dilakukan dengan 

penayangan judul pada video yang tidak terlalu cepat serta warna huruf lebih 

kontras agar mudah dibaca. Kedua, perbaikan tampilan menu home yaitu  

penyederhanaan dan tampilan yang diutamakan adalah tombol-tombol menu 

utama, agar siswa lebih fokus dan mudah untuk mengoperasikan media serta lebih 

jelas untuk masuk ke menu-menu utama. Ketiga, tampilan pada menu kompetensi 

dirangkai lebih menarik untuk dibaca dan perlu adanya pemisahan frame pada 
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kompetensi dasar yang pertama dan kompetensi dasar kedua. Keempat, perbaikan 

tampilan dalam penjelasan materi disederhanakan dengan dibuat diagram atau 

bagan, agar siswa lebih mudah dalam memahami materi. Bagan yang digunakan 

adalah bentuk bagan pohon, karena materi yang disampaikan mencakup 

komponen-komponen tertentu. Bagan pohon biasanya digunakan untuk 

menunjukan sifat, komposisi, atau hubungan antar kelas (Sadiman et al. 2010). 

Perbaikan yang terakhir yaitu adanya penambahan audio walaupun audio 

berupa musik latar sudah ada. Menurut pakar media, narasi diperlukan untuk 

menjelaskan bagian-bagian materi tertentu. Sadiman et al. (2010) menyatakan 

program audio akan sangat efektif bila menggunakan bunyi suara kita. Hampir 

semua saran dari pakar dapat direalisasikan, tetapi ada saran yang belum bisa 

direalisasikan. Saran tersebut mengenai penambahan animasi tertentu dalam 

media pembelajaran. Alasan yang mendasari belum bisa direalisasikannya saran 

itu karena materi pada media pembelajaran tidak mencakup materi yang 

membahas penggambaran suatu proses atau mekanisme tertentu. Materi dalam 

media pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash yang 

dikembangkan lebih mengacu pada materi dengan karakteristik pemahaman 

istilah ilmiah yang sulit di pahami dan materi yang berupa konsep. 

Hasil akhir penilaian pakar, secara keseluruhan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash memenuhi 

kriteria layak sebagai media pembelajaran, sehingga representatif untuk diuji 

cobakan pada siswa.  

4. Uji coba media dalam pembelajaran. 
 

Uji coba lapangan dilakukan untuk mengetahui keefektifan media 

pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash. Keefektifan media pembelajaran CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dalam penelitian 

ini yaitu keefektifan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Uji coba lapangan 

terdiri atas uji coba skala terbatas yang dilakukan pada 34 orang siswa dari kelas 

XI dan uji coba skala luas yang dilakukan pada 63 orang siswa dari kelas XI SMA 

N 1 Bumiayu. Uji coba dilakukan dengan pembelajaran menggunakan media yang 
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dikembangkan, kemudian mengumpulkan data tanggapan, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa.  

Secara keseluruhan pembelajaran menggunakan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash terbukti efektif 

terhadap aktivitas siswa. Keefektifan tersebut terlihat dari hasil analisis data uji 

coba skala terbatas yang menunjukan aktivitas siswa secara klasikal selama dua 

kali pertemuan termasuk dalam kriteria sangat aktif (Tabel 12). Hasil uji coba 

skala luas selama dua kali pertemuan juga menunjukan persentase rata-rata tingkat 

aktivitas siswa secara klasikal sudah melampaui indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ≥ 81% aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran termasuk 

kategori aktif dan sangat aktif (Tabel 15).  

Salah satu hal yang menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

adalah pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Selama proses tersebut siswa 

saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mendiskusikan materi dan soal yang 

ada dalam media pembelajaran, terlihat dari aktivitas siswa dalam bekerja sama 

dengan teman satu kelompok untuk mendiskusikan dan menjawab soal media 

pembelajaran termasuk dalam kriteria sangat baik. Pembelajaran secara 

berkelompok menjadikan siswa yang malu menjadi lebih leluasa untuk bertanya 

dan bertukar pendapat tentang materi yang belum dipahami dengan teman satu 

kelompoknya. Adanya  diskusi kelompok juga membuat siswa lebih aktif dan 

semangat dalam belajar. Sesuai dengan pendapat Amri dan Ahmadi (2010) 

diskusi membantu agar pelajaran dikembangkan terus menerus atau disusun 

berangsur-angsur dan merangsang semangat bertanya dan minat perorangan.  

Penyebab lain ketercapaian indikator keberhasilan aktivitas siswa yaitu 

dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut untuk mengerjakan soal latihan yang 

diaplikasikan dengan permainan teka-teki silang dalam media pembelajaran. 

Permainan ini merupakan bentuk penguatan penguasaan materi yang dilakukan 

dengan kompetisi antar kelompok. Kegiatan pembelajaran ini memicu atau 

mendorong siswa untuk memenangkan kompetisi, sehingga siswa lebih aktif, 

semangat, fokus untuk belajar dan memecahkan masalah. Melalui permainan 

tanpa disadari siswa menjadi lebih bersemangat, termotivasi dalam beraktivitas 

dan belajar mandiri karena suasana pembelajaran yang menyenangkan. Siswa 
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yang pada dasarnya menyukai game dan tantangan dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan antusias serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

walaupun dibentuk kelompok-kelompok kecil (Narottama 2008).  

Keaktifan siswa secara klasikal memenuhi kriteria “sangat aktif” namun 

masih ada beberapa siswa yang termasuk kriteria “cukup aktif” dan tidak 

mengalami peningkatan aktivitas. Persentase keaktifan terendah pada kelas uji 

coba skala luas pada aspek aktivitas nomor delapan, yaitu hanya 40% siswa yang 

aktif dalam mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dalam proses 

pembelajaran. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan waktu untuk tanya 

jawab. Siswa yang termasuk kriteria “cukup aktif” juga dikarenakan faktor 

internal siswa tersebut yaitu siswa memiliki karakteristik pendiam dan merasa 

kurang percaya diri sehingga tidak mau menunjukkan kemampuannya. Siswa 

yang memiliki karakter tersebut perlu diberikan motivasi agar berani bertanya dan 

mengutarakan pendapat sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

Pembelajaran menggunakan CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash juga terbukti efektif terhadap hasil 

belajar siswa. Keefektifan tersebut terlihat dari hasil belajar siswa uji coba skala 

terbatas ataupun uji coba skala luas terhadap penggunaan media. KKM yang 

ditentukan dalam penelitian ≥ 80, sedangkan KKM yang ditetapkan sekolah 

sebesar ≥ 75. Peningkatan dari nilai KKM dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bahwa pembelajaran menggunakan CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash memiliki pengaruh yang lebih.  

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan KKM ≥ 80 yang diperoleh pada 

uji coba skala terbatas sebesar 85% dan pada uji coba skala luas sebesar 87%, 

sedangkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan KKM ≥ 75 yang 

diperoleh pada uji coba skala terbatas sebesar 88%  dan pada uji coba skala luas 

sebesar 94%. Persentase tersebut  menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dapat mencapai indikator 

keberhasilan penelitian. Indikator keberhasilan tersebut yaitu hasil belajar siswa 

secara klasikal menunjukkan ≥ 80%  dari jumlah siswa mampu mencapai KKM 

dengan nilai ≥80.  
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Faktor yang menyebabkan keefektifan media pembelajaran CD interaktif 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash adalah pengendalian komputer yang 

berada ditangan siswa. Pembelajaran menggunakan komputer mampu 

mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran, sehingga apabila 

pengendalian komputer berada ditangan siswa tingkat kecepatan belajar dapat 

disesuaikan dengan tingkat penguasaan. Senada dengan pendapat tersebut Arsyad 

(2011) mengemukakan komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban 

menerima pelajaran, karena komputer dapat memberikan iklim yang lebih efektif 

dengan cara yang lebih individual.  

Faktor berikutnya adalah media pembelajaran CD interaktif dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash dapat mengintegrasi komponen-komponen seperti 

suara, teks, animasi, gambar, video dan permainan. Pengintegrasian komponen-

komponen tersebut dapat mengoptimalkan peran indra untuk menerima informasi 

dan menyimpannya dalam memori. Selaras dengan pendapat Arsyad (2011) yang 

mengungkapkan bahwa penggunaan multimedia melibatkan berbagai organ tubuh 

mulai telinga (audio), mata (visual), dan tangan (kinestetik). Keterlibatan berbagai 

organ ini membuat informasi lebih mudah dimengerti. Menurut Istianda (2009), 

siswa hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat, 30% dari yang didengar, 

namun dapat mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat bahkan dapat 

mengingat 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus.  

Keefektifan media pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang 

berbasis flash terhadap hasil belajar juga dikarenakan media tersebut dapat 

memvisualisasikan materi struktur dan fungsi sel yang bersifat abstrak dan sulit 

untuk dilihat secara langsung. Senada dengan pernyataan Adri (2007) bahwa 

multimedia mempunyai fungsi khusus berupa teknologi animasi, simulasi dan 

visualisasi, siswa mendapatkan informasi yang lebih real dari informasi yang 

bersifat abstrak sehingga akan dapat mengembangkan aspek kognitifnya. Media 

pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash juga 

menampilkan informasi materi disertai kegiatan evaluasi yang diaplikasikan 

dalam bentuk permainan, sehingga menjadikan suasana belajar yang 

menyenangkan dan tidak membosankan. Berdasarkan penelitian Rohwati (2012) 

menyimpulkan bahwa penggunaan education game baik secara teori maupun 
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empirik dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, 

karena siswa belajar dengan senang dan santai, namun tetap serius. Pembelajaran 

juga lebih hidup dan siswa lebih menikmati, karena siswa belajar sambil 

memanfaatkan teknologi komputer yang semula belum maksimal penggunaannya. 

Hasil penelitian Wahyuni dan Kristianingrum (2008) juga menyatakan bahwa CD 

interaktif yang diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

dan peran aktif siswa, karena siswa menyukai suasana kelas yang menyenangkan 

dan tidak membosankan.   

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran juga menjadi faktor kefektifan 

media pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. Guru 

dalam proses pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator yang 

dapat memberikan kemudahan pada siswa agar siswa dapat belajar seoptimal 

mungkin. Siswa dilatih untuk bekerjasama serta berkompetisi antar kelompok 

dalam penyelesaian soal teka-teki silang, sehingga siswa benar-benar menjadi 

pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi siswa yang 

ingin bertanya jika siswa belum paham dengan materi yang terdapat dalam media 

pembelajaran maupun siswa yang belum paham pengoperasian media 

pembelajaran. Ketidakpahaman siswa dalam pengoperasian media pembelajaran 

dikarenakan siswa kurang memperhatikan petunjuk penggunaan media 

pembelajaran. Majid (2009) menyatakan bahwa salah satu unsur yang memegang 

peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran adalah bagaimana cara 

guru melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan membutuhkan adanya guru sebagai fasilitator, 

karena interaksi komputer dengan manusia belum dapat menggantikan interaksi 

manusia dengan manusia (Ismail 2006). 

Sebagian besar siswa tuntas dalam pembelajaran menggunakan CD 

interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash,  

walaupun begitu masih terdapat beberapa siswa yang belum tuntas. Faktor yang 

menyebabkan hal ini yaitu faktor internal dalam diri siswa. Faktor internal dapat 

berupa faktor psikologis yang ada pada diri siswa antara lain motivasi, perhatian, 

konsentrasi, pemahaman serta ingatan. Penyebab lainnya adalah kemampuan 
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berpikir siswa yang berbeda, serta tidak semua siswa terbiasa menggunakan 

media pembelajaran komputer untuk belajar. 

Data tanggapan siswa diperoleh pada saat uji coba skala terbatas maupun uji 

coba skala luas. Berdasarkan data pada Tabel 14 dan Tabel 17 dapat diketahui 

bahwa tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan CD interaktif materi 

struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash memperoleh 

respon yang positif. Persentase tanggapan siswa secara klasikal adalah siswa 

dengan tingkat tanggapan baik dan sangat baik.  Hasil tanggapan siswa pada uji 

coba skala terbatas maupun uji coba skala luas secara klasikal mendapatkan 

persentase sebesar 100%. Persentase tanggapan siswa secara klasikal tersebut 

telah mencapai target penelitian yang ingin dicapai yaitu ≥ 81% tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran melalui CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash dalam kriteria baik dan sangat baik.  

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash menurut siswa dapat memotivasi dalam belajar. 

Terlihat dari hasil tanggapan siswa pada uji coba skala terbatas maupun uji coba 

skala luas, sebanyak 100% siswa menyatakan media pembelajaran menarik 

motivasi untuk mempelajari materi struktur dan fungsi sel (Tabel 18). Adanya 

motivasi belajar siswa ini membantu dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 

Menurut Sardiman (2007) motivasi merupakan daya penggerak dari dalam diri 

siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi tersebut timbul karena media 

pembelajaran membuat siswa belajar mandiri dengan suasana yang 

menyenangkan. Senada dengan pernyataan Arsyad (2011) yang menyatakan 

bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

Persentase tertinggi hasil tanggapan siswa tiap aspek pertanyaan dalam 

angket adalah pertanyaan angket nomor lima, delapan, sembilan, dan dua belas, 

sedangkan persentase terendah pada pertanyaan nomor tujuh. Pertanyaan nomor 

lima, delapan, sembilan dan dua belas secara berurutan menunjukan 100% siswa 

setuju media pembelajaran mudah dibaca, memberikan motivasi belajar, 
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memberikan semangat belajar, dan setuju bahwa media pembelajaran dapat 

diterapkan pada pelajaran biologi materi lainnya (Tabel 14 dan Tabel 18). Suasana 

pembelajaran yang menarik serta menyenangkan mempermudah siswa dalam 

belajar, sehingga akan berakibat pada pencapaian pemahaman siswa terhadap 

materi menjadi baik. Media pembelajaran yang dikembangkan mengintegrasikan 

berbagai komponen terutama permainan yang sehingga membantu memudahkan 

siswa untuk mempelajari materi, bersemangat, termotivasi dan belajar dalam 

suasanan yang menyenangkan.  Mahtarami dan Irvansayah (2010) menyatakan 

penggunaan permaianan sebagai media pembelajaran lebih efektif untuk 

memperdalam materi. Metode pembelajaran menggunakan CD interaktif 

membuat penyampaian informasi lebih cepat dan mudah, dapat mempermudah 

siswa untuk memperoleh informasi yang efektif dan menarik siswa untuk 

mempelajari biologi (Yulmaini dan Septina 2008). 

Persentase terendah pada pertanyaan nomor tujuh yaitu hanya 79% siswa 

pada uji coba skala terbatas dan 84% siswa pada uji coba skala luas yang setuju 

jika soal dalam game teka-teki silang mudah dipahami, walaupun merupakan 

persentase terendah tetapi persentase tersebut termasuk dalam persentase tinggi 

atau dapat dikatakan dalam kriteria tanggapan yang masuk dalam kategori “baik” . 

Rendahnya presentase tersebut dikarenakan bentuk soal tersebut hanya berupa 

kata kunci, sehingga untuk menjawab soal tersebut membutuhkan pemahaman 

mengenai materi yang lebih mendalam dari siswa.   

Saran yang diberikan siswa uji coba skala terbatas yaitu perbaikan tombol 

navigasi dan ejaan yang kurang sesuai dalam media pembelajaran. Siswa juga 

menyarankan adanya penambahan waktu dalam pembelajarannya. Penambahan 

waktu pada saat pembelajaran tidak dapat sepenuhnya direalisasikan karena 

pemberian jam pelajaran sudah ditentukan. Permasalahan tersebut diatasi dengan 

pengelolaan waktu yang optimal serta menugaskan siswa mempelajari media 

pembelajaran di rumah.  

Siswa pada uji coba skala luas menyarankan penambahan variasi bentuk 

soal-soal latihan atau variasi game. Penambahan variasi soal dalam bentuk 

education game membantu siswa dalam memahami materi, selain itu siswa dapat 

mengetahui dan mengukur sejauh mana mereka menguasai materi. Siswa juga 
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mengharapkan guru-guru mata pelajaran lain juga menerapkan media 

pembelajaran seperti media pembelajaran yang dikembangkan, agar materi yang 

lain juga lebih menyenangkan dalam pembelajarannya. Dani (2008) 

mengungkapkan bahwa education game merupakan salah satu alat bantu dalam 

pengajaran baik untuk siswa maupun guru yang cukup efektif dalam membantu 

guru (tutor) dalam menyampaikan materi pendidikannya sehingga daya serap 

siswa lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional. Alasan yang 

mendasari pendapat tersebut diantaranya: (1) siswa cepat menyerap informasi dan 

pengetahuan dari materi yang disampaikan, (2) gambar, video, dan animasi dalam 

media lebih menarik dibandingkan teks, (4) interaktif, dan (5) berorientasi kepada 

pemecahan masalah. 

Menurut tanggapan guru penggunaan CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash mempermudah guru dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena didalamnya 

terdapat cakupan materi yang lengkap dan menarik. Materi dalam media 

pembelajaran sudah memenuhi SK dan KD yang harus dicapai, sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi, mudah dipahami, serta penyajian dan bahasa 

yang digunakan sudah baik. Kelebihan media pembelajaran adalah meningkatkan 

minat belajar siswa karena bisa menunjukan secara kontekstual sel dan bagiannya, 

pembelajaran tidak monoton karena melibatkan TIK dan menciptakan variasi 

metode pembelajaran. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

meningkatkan kemandirian siswa juga kemampuan menggunakan teknologi 

dalam pembelajaran. Siswa berhadapan langsung dengan komputer sehingga 

memberikan pengalaman baru bagi siswa. Siswa juga merasa tertantang untuk 

menemukan jawaban teka-teki silang dengan cara mengeksplorasi materi yang 

terdapat dalam media pembelajaran, sehingga siswa lebih fokus pada kegiatan 

pembelajaran dan siswa lebih mudah dikondisikan. Pembelajaran sebelumnya 

guru belum pernah menggunakan media pembelajaran interaktif yang langsung 

melibatkan siswa, guru hanya memanfaatkan media dalam bentuk slide power 

point atau media lain hasil download dari internet. 

Menurut guru salah satu yang menjadi kendala adalah beberapa siswa yang 

terkadang tidak menyukai musik dalam pembelajaran dan belum terbiasa belajar 
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dengan menggunakan komputer. Masalah untuk siswa yang kurang menyukai 

musik diatasi dengan penambahan tombol untuk pengaturan volume musik, 

sehingga media pembelajaran bisa digunakan sesuai selera pengguna. Media 

pembelajaran CD interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash selanjutnya 

dibiasakan dalam pembelajaran dengan materi yang berbeda, sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan siswa menggunakan komputer serta dapat 

memaksimalkan penggunaan fasilitas pembelajaran yang ada. Kendala lain dalam 

menerapkan media pembelajaran yang dikembangkan yaitu membutuhkan waktu 

yang lebih lama dan sebelumnya membutuhkan persiapan lebih lama juga. 

Masalah ini dapat diatasi dengan persiapan yang matang sebelum menerapkan 

pembelajaran dan memperbaiki pengelolaan waktu. 

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukan media pembelajaran CD 

interaktif dilengkapi teka-teki silang berbasis flash sangat layak sebagai media 

pembelajaran menurut pakar media dan pakar materi, serta efektif terhadap hasil 

belajar dan aktivitas siswa. Kefektifan tersebut ditunjukan dengan hasil belajar 

secara klasikal ≥ 80% siswa mencapai KKM (80), secara klasikal ≥ 81% aktivitas 

siswa termasuk dalam kriteria aktif dan sangat aktif, dan secara klasikal ≥ 81% 

tanggapan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran termasuk dalam 

kriteria baik dan sangat baik.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

simpulan penelitian sebagai berikut. 

 
1. Guru SMA N 1 Bumiayu menggunakan  LKS, LDS, buku paket, modul, 

gambar, video, dan media slide Microsoft power point, tetapi media 

pembelajaran interaktif belum tersedia  dalam pembelajaran. 

2. Media pembelajaran CD interaktif  materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash dikembangkan sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, selain itu CD interaktif  berisi video,  

animasi, penjelasan materi dan soal latihan yang diaplikasikan dalam bentuk 

permainan teka-teki silang.  

3. Media pembelajaran CD interaktif  materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash sangat layak sebagai media pembelajaran 

menurut pakar media dan pakar materi. 

4. Media pembelajaran CD interaktif  materi struktur dan fungsi sel dilengkapi 

teka-teki silang berbasis flash efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa.  

 
B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

 
1. Guru sebaiknya mengingatkan dan memastikan siswa sudah membaca dan 

memahami petunjuk penggunaan atau pengoperasian media pembelajaran agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar 

2. Persiapan yang matang dan pengelolaan waktu yang baik sangat diperlukan 

dalam penerapan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi 

sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. 
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3. Pengembangan media pembelajaran CD interaktif berbasis flash 

direkomendasikan dikembangkan untuk materi yang menjelaskan suatu 

mekanisme tertentu.  

4. Pengembangan media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi 

sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash direkomendasikan dikembangkan 

pada materi lain dengan karakteristik materi yang sama. 

5. Pengembangan media pembelajaran CD interaktif direkomendasikan tidak 

hanya dilengkapi dengan satu bentuk soal education game tetapi dengan 

variasi soal berbentuk education game. 
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Lampiran 1 Silabus 

 

Sekolah    : SMA N 1 Bumiayu    

Kelas / semester   : XI/1 

Materi pelajaran  : Biologi 

Standar kompetensi      : 1. Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan 

Kompetensi dasar Materi pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber belajar 

1.1 Mendeskrip-
sikan komponen 
kimiawi sel, 
struktur, dan 
fungsi sel sebagai 
unit terkecil 
kehidupan 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sejarah perkembangan teori 
sel 

• Komponen kimiawi sel. Sel 
tersusun atas protoplasma 
yang mengandung bahan 
organik (karbohidrat, lemak, 
asam nukleat dan protein) 
dan anorganik. (air, gas, 
garam mineral) 

• Sel prokariotik dan sel 
eukariotik 

• Struktur dan fungsi sel. Sel 
sebagai unit terkecil makhluk 
hidup secara struktural dan 
fungsional. Struktur utama sel 
terdiri 

• Tanya jawab perkembangan  
teori sel dan komponen 
kimiawi sel 

• Mempelajari materi secara 
mandiri dari media 
pembelajaran interaktif dan 
siswa berdiskusi mengkaji 
dari berbagai literatur 
tentang komponen kimia sel, 
tipe sel dan struktur serta 
fungsi sel 

• Siswa berdiskusi dengan 
kelompoknya dalam 
menjawab pertanyaan diskusi 
dalam media  

1. Menjelaskan sejarah 
penemuan dan 
perkembangan teori 
sel 

 
2. Menjelaskan 

komponen kimia 
sel. 

 
 
 
3. Mengidentifikasi 

perbedaan struktur 
sel prokariotik dan 
sel eukariotik 

• Jenis tagihan: 
1. Hasil diskusi 
2. Jawaban teka-

teki silang 
3. Tugas  

• Instrumen 
penilaian: 

1. Lembar 
aktivitas siswa 

2. Soal teka-teki 
silang 

3. Lembar tugas 
siswa 

 

2 X 45 
menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Media 
pembelajaran  
CD interaktif 
materi struktur 
dan fungsi sel 
dilengkapi teka-
teki silang 
berbasis flash 

• Pratiwi D.A et al. 
Biologi SMA jilid 
2 untuk kelas XI. 
2005. Jakarta: 
Penerbit Erlangga 

• Artikel 
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Kompetensi dasar Materi pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 
waktu 

Sumber belajar 

 
 
 
 
 

1.2 Mengidentifi-
kasi organela sel 
tumbuhan dan 
hewan 
 

dari membran plasma, 
sitoplasma, nukleus yang 
masing-masing mempunyai 
fungsi khusus. 
 

• Perbedaan sel hewan dan 
tumbuhan 

• Organel sel hewan dan 
tumbuhan serta fungsinya 

pembelajaran  

• Siswa berdiskusi dan 
berkompetisi  menjawab 
teka-teki silang di dalam CD 
interaktif  

• Mengamati struktur dan 
fungsi sel hewan dan sel 
tumbuhan melalui media 
pembelajaran  interaktif  

• Siswa berdiskusi dengan 
kelompoknya dalam 
menjawab pertanyaan 
diskusi dalam media 
pembelajaran 

• Siswa berdiskusi dan 
berkompetisi  menjawab 
teka-teki silang di dalam CD 
interaktif 

 

4. Mendeskripsikan 
struktur utama sel 
beserta fungsinya 
 
 

1. Membandingkan 
struktur sel hewan 
dan sel tumbuhan, 

2. Menyebutkan 
organel-organel 
yang dimiliki 
masing-masing sel 
hewan dan sel 
tumbuhan 

3. Menyebutkan 
fungsi masing-
masing organel 
yang dimiliki sel 
hewan dan sel 
tumbuhan.  

 

 
 
 
 
 

• Jenis tagihan: 
1.  Hasil diskusi  
2.  jawaban teka-

teki silang 
Tugas  

• Instrumen 
penilaian: 

1.  Lembar 
pengamatan 
aktivitas siswa 

2.  Soal teka-teki 
silang 

 
 
 
 
 

3 x 45 
menit 

 
 
 
 
 
 
 

• Internet 

• Gambar sel 
 
 
 

• Media 
pembelajaran  
CD interaktif 
materi struktur 
dan fungsi sel 
dilengkapi teka-
teki silang 
berbasis flash 

• Pratiwi D.A et al. 
Biologi SMA jilid 
2 untuk kelas XI. 
2005. Jakarta: 
Penerbit Erlangga 

• Artikel 

• Internet 

• Gambar sel 
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Lampiran 2 Rencana pelaksanaan pembelajaran 
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Lampiran 3 Rambu-rambu jawaban tugas rumah siswa 

 

1. Apa yang dimaksud dengan sel sebagai kesatuan struktural, fungsional dan 

hereditas makhluk hidup dan siapa ahli biologi yang mengemukaan tentang 

hal tersebut? 

Jawaban:  

a. Sel sebagai kesatuan struktural makhluk hidup (Mattias Schleiden dan 

Theodor Schwann), mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup 

tersusun dari sel.  

b. Sel sebagai kesatuan fungsional makhluk hidup (Max Schultze dan 

Thomas Huxley), mengungkapkan bahwa aktivitas berlangsung dalam 

tubuh makhluk hidup tercermin dari aktivitas dalam sel.  

c. Sel sebagai kesatuan hereditas makhluk hidup (Rudolf Virchow), 

mengungkapkan bahwa dalam kromosom sel terdapat gen yang membawa 

sifat yang nantinya akan diturunkan ke anaknya  

2. Sebutkan senyawa kimia organik dan anorganik penyusun sel! 

Jawaban : 

a. Senyawa kimia organik: karbohidrat, lipid, protein,asam nukleat 

b. Senyawa kimia anorganik: air , gas  

3. Apa dasar organisme dikelompokkan ke dalam organisme prokariotik dan 

organisme eukariotik? Dan apa persamaan dari kedua organisme tersebut? 

Jawaban: 

a. Pengelompokkan organisme prokariotik dan eukariotik didasarkan pada 

ada tidaknya membran inti sel (membran nukleus) 

Sel prokariotik: tidak memiliki memran inti sel (membran nukleus) 

Sel eukariotik: mempunyai membran inti sel (membran nukleus) 

b. Persamaan sel prokariotik dan sel eukariotik adalah sama-sama memiliki 

komponen asam nukleat (DNA), membran sel, sitoplasma dan ribosom. 

4. Setiap sel eukariotik memiliki bagian utama, apa saja bagian utama yang 

menyusun sel eukariotik? Jelaskan secara singkat! 

Jawaban :  



 
 

83 

 

 

b. Membran sel, bagian terluar sel yang berfungsi melindungi sotoplasma 

dan organel-organel didalam sel dari lingkungan luar sel 

c. Sitoplasma, merupakan cairan plasma sebagai tempat organel-organel sel 

d. Organel-organel sel, terutama nukleus (materi genetik DNA) sebagai 

tempat mengatur semua kegiatan sel 

5. Sebutkan 5 fungsi organel-organel yang dimiliki sel tumbuhan dan sel hewan! 

a. Retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein (REK) dan 

berperan dalam proses detoksifikasi serta sintesis lipid (pada REH) 

b. Ribosom, berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein 

c. Mitokondria, berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau sebagai 

pembangkit energi 

d. Badan golgi, berfungsi dalam berbagai kegiatan sel seperti perakitan 

protein dan lipid berkarbohidrat tinggi (glikosilasi), perbaikan membran 

sel dan sekresi. 

e. Vakuola Fungsi vakuola  

a. pada sel tumbuhan: 

• Mengatur tekanan turgor (turgiditas) dan bentuk sel 

• Menyimpan dan menimbun berbagai garam, zat-zat anorganik, asam-

asam organik, kristal, pigmen, alkaloid, sisa metabolisme, dan zat 

makanan.  

• Memiliki peranan sebagai lisosom. Vakuola pada sel tumbuhan kadang-

kadang mengandung enzim hidrolitik yang merupakan enzim yang 

mencerna sitoplasma ketika sel mati sehingga menyebabkan autolisis 

(penghancuran sel sendiri) 

• Memiliki peranan dalam homeostatis sel   

b. Pada hewan bersel satu (Protozoa) dikenal vakuola kontraktil atau 

vakuola berdenyut yang menetap, berfungsi sebagai osmoregulator yaitu 

menjaga nilai osmotik sel atau eksresi. Vakuola non kontraktil  atau 

vakuola makanan berfungsi dalam pencernaan makanan dan mengedarkan 

hasil pencernaannya 
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Lampiran 4 Contoh lembar tugas siswa 
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Lampiran 5 Naskah media pembelajaran 

 
Mata Pelajaran : Biologi 
Judul / Topik  : Struktur dan fungsi sel 
Kelas/ Semester : XI/1 Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Penyusun Naskah : Tri Yuniyatul Khikmah 

Judul                 : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama Frame     : Pembuka/Opening 
Nomor              : 1 

 
 

Sound :  
• Media pembelajaran dibuka dengan 

suara bel 3 kali  
Teks :  

Selamat datang di media pembelajaran 
interaktif 

 
 

Keterangan tampilan: 
Pembukaan media diawali dengan suara bel 3 kali, dilanjutkan dengan video yang berisi sel, serta 
tulisan pembuka media. 

 
Judul           : Struktur dan Fungsi Sel   
Sub Menu   : Petunjuk Penggunaan 
Nomor        : 2 

 

Sound : 
Teks    : - 
• Tombol mulai (Start) 
• Tombol Menu utama (Home) 
• Tombol Kompetensi  
• Tombol Materi  
• Tombol Daftar pustaka  
• Tombol Penyusun (profil) 
• Tombol back atau next 
• Tombol suara 
• Tombol keluar (exit) 

Keterangan tampilan: 
Nomor ini muncul setelah opening., berisi  keterangan petunjuk penggunaan untuk memudahkan 
pengguna dalam mengoperasikan media pembelajaran, kemudian terdapat tombol “START” untuk 
memulai pembelajaran dan menuju frame opening. 
• Tombol Menu utama (Home) 

Pada menu utama berisi tombol-tombol  utama untuk menjelajahi media pembelajaran 
• Tombol Kompetensi  

jika meng-klik tombol ini maka akan muncul keterangan mengenai standar kompetensi, 
kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

• Tombol Materi  
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jika meng-klik tombol ini maka akan muncul tombol untuk menuju materi 1 dan materi 2 
• Tombol Daftar pustaka  

jika meng-klik tombol ini maka akan muncul keterangan mengenai referensi sumber yang 
menjadi acuan materi dalam media pembelajaran 

• Tombol Penyusun (profil) 
Jika meng-klik tombol ini muncul profil penyusun media 

• Tombol back atau next 
Tombol ini berfungsi untuk melanjutkan ke menu selanjutnya atau kembali ke menu 
sebelumnya. 

• Tombol suara 
Tombol ini berfungsi untuk meninggikan atau merendahkan volume suara 

• Tombol keluar  
       Tombol berfungsi untuk mengakhiri media pembelajaran. Ada dua pilihan jawaban. Jika diklik    
       ya maka program media akan berakhir dan jika diklik tidak maka akan kembali ke menu utama. 
 
Judul               : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame    : Home  
Nomor            : 3 

 

Sound : alunan musik  
Teks    : Struktur dan Fungsi sel 
 

Keterangan: 
1. Terdapat beberapa tombol navigasi seperti yang dijelaskan pada petunjuk pelaksanaan, yaitu 

diantaranya berisi menu kompetensi, materi, teka-teki silang, daftar pustaka, profil, dan 
tombol keluar dari media pembelajaran. 

2. Jika salah satu tombol dipilih maka akan menuju ke menu tersebut 
3. Pojok kiri bawah terdapat navigasi untuk mendengar background musik dan mengatur volume 

maximal atau minimalnya. 
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Judul              : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama Frame  : Kompetensi Dasar 
Nomor           : 4 

 

Sound : alunan musik background 
Teks    : 
STANDAR KOMPETENSI: 
 Memahami struktur dan fungsi sel sabagai 
unit terkecil kehidupan  
KD 1.1 
Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, 
struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil 
kehidupan 
KD 1.2    
Mengidentifikasi organela sel tumbuhan 
dan hewan 

Keterangan: berisi penjelasan mengenai kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

 

Judul               : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame    : materi  
Nomor            : 5 

 

Sound : alunan musik 
 
Teks    : 
- Materi  1             
- Materi 2                               
 
 

Keterangan: 
Materi dapat dipelajari siswa dengan meng-klik tombol materi, kemudian akan masuk kedalam 
penjelasan materi yang mencakup KD 1 dan KD 2. 
 

Judul               : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame    : materi K.D 1 
Nomor            : 6 

 

Sound : alunan musik  
Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. 
Terdapat sub menu:  
1. sejarah sel 
2. komponen kimia sel 
3. tipe sel 
4. struktur dan fungsi bagian utama sel 
5. diskusi 
6. crossword puzzle 

Keterangan tampilan : 
Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. 
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Terdapat sub menu     :  
1. sejarah sel, tombol yang akan mengarahkan pada materi sejarah dan teori sel 
2. komponen kimia sel, tombol yang akan mengarahkan pada materi komponen organik dan 

anorganik sel 
3. tipe sel, tombol yang akan mengarahkan pada materi klasifikasi sel berdasar ada tidaknya 

membran sel yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik beserta struktur selnya 
4. struktur dan fungsi bagian utama sel, tombol yang akan mengarahkan pada materi bagian utama 

sel yaitu sitiplasma, nukleus dan membran sel 
5. diskusi, tombol yang akan mengarahkan pada pertanyaan diskusi yang harus didiskusikan 

masing-masing kelompok 
6. crossword puzzle, tombol yang akan mengarahkan pada permainan teka-teki silang 
 
Judul             : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame  : materi – KD. 2  
Nomor          : 7 
 

 

Teks:  
 
Sound: alunan musik 

Keterangan:  
Tampilan ini muncul ketika meng-klik tombol materi 2. Terdapat empat tombol diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. tombol penjelasan umum, tombol yang akan mengarahkan pada penjelasan umum mengenai sel 

tumbuhan dan sel hewan 
2. tombol struktur sel, tombol yang akan mengarahkan pada materi mengenai penjelasan beserta 

gambar organel-organel sel tumbuhan dan sel hewan 
3. tombol diskusi, tombol yang akan mengarahkan pada pertanyaan yang harus didiskusikan siswa 

4. tombol crossword puzzle, tombol yang akan mengarahkan pada permainan teka-teki silang 
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Judul             : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame  : teka-teki silang  
Nomor          : 8 

 

 
Sound: alunan musik 

Keterangan:  
Pertama kali mengeklik crossword puzzle maka akan muncul tampilan seperti yang ditunjukan 
diatas.  
Terdapat empat tombol yaitu tombol option ( tombol untuk mengatur volume backsound), tombol 
how to play (tombol untuk mengetahui peraturan permainan), tombol highscore (tombol untuk 
mengetahui skor permainan sebelumnya) dan tombol exit (tombol untuk keluar dari permainan dan 
kembali ke menu utama) 
 
Judul            : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame : teka-teki silang 
Halaman      : 9 
Tampilan teka-teki silang materi 1 

 
Tampilan teka-teki silang materi 2 

 

Teks: 
“soal teka-teki silang” 

Sound: alunan musik 

Keterangan:   
1. Muncul background seperti diatas dan diiringi musik. 
2. Pemain dapat memilih nomor pertnyaaan yang akan di jawab. 
3. Waktu maksimal mengerjakan 20 menit, apabila waktu habis maka skor total akan muncul 

secara otomatis setelah siswa menuliskan nama 
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4. Setiap kali benar, pemain akan memperoleh skor 100 dan jika salah mendapat skor 0 
5. Simulasi ini dapat diulang berkali- kali 
6. Klik exit menuju ke halaman utama (menu utama) 

 
  
 
Judul            : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame : Daftar pustaka 
Nomor         : 10 

 
 

Sound : alunan musik  
Teks    :  
DAFTAR PUSTAKA  
Campbel Neil A, Reece Jane B & Mitchel 

Laurence G. Biologi Edisi Kelima-Jilid 2.      
2003. Jakarta:  Penerbit Erlangga  

http://www.youtube.com  
Sumadi & Marianti A. Biologi sel. 2007. 

Semarang: Graha Ilmu 
 

Keterangan: - 
 
 
Judul               : Struktur dan Fungsi Sel 
Nama frame    : Profil 
Nomor            : 11 
 

 
 

Teks:  
 
Pengembang 
Pembimbing 
Ahli media 
Ahli materi 

Keterangan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Judul               : Struktur dan Fungsi Sel
Nama frame    : penutup
Nomor            : 12  

Keterangan:  

 

 

: Struktur dan Fungsi Sel 
: penutup 

 

 

Teks:  
Ketua jurusan

Andin Irsadi, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing

Dr. Margareta R, M.Si
Drs. Kukuh Santosa

Ahli materi
Dra. Sri Retno Iswari

Ahli media
Siti Alimah, S.Pd, M.Pd.

Naskah 
Tri Yuniyatul Khikmah

Ilustrator 
Hendri Kurniawan
Taufan Aliyudin

Tri Yuniyatul Khikmah
Arif Rahman Hikam

Terima Kasih
Logo unnes

Copyright @2012
Jurusan Biologi

FMIPA
Universitas Negeri Semarang

Sound: alunan musik
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Andin Irsadi, S.Pd, M.Si 

Dosen Pembimbing 
Dr. Margareta R, M.Si 
Drs. Kukuh Santosa 

Ahli materi 
Dra. Sri Retno Iswari, S U 

Ahli media 
Siti Alimah, S.Pd, M.Pd. 

Naskah  
Tri Yuniyatul Khikmah 

Ilustrator  
Hendri Kurniawan 
Taufan Aliyudin 

Editor 
Tri Yuniyatul Khikmah 

Arif Rahman Hikam 
Terima Kasih 

Logo unnes 
Copyright @2012 
Jurusan Biologi 

FMIPA 
Universitas Negeri Semarang 

alunan musik 
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Lampiran 6  Sinopsis dan diagram alur media pembelajaran 

 

Media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel 

dilengkapi teka-teki silang berbasis flash yang dikembangkan terdiri dari menu 

utama yaitu kompetensi, materi, profil dan daftar pustaka. Tampilan awal berupa 

loading program dengan suara tombol dan didesain semenarik mungkin, 

kemudian diikuti dengan video yang berisi gambaran umum sel disertai judul 

program. Gambaran umum media secara lengkap dapat dilihat dari diagram alur 

media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-

teki silang berbasis flash berikut. 

 

EXIT 

PROFIL KOMPETENSI DAFTAR PUSTAKA 

MATERI 1 

MATERI 

MATERI 2 

PENJELASAN UMUM 

CROSSWORD 

PUZZLE 
STRUKTUR 
UTAMA SEL 

SEJARAH DAN 
PERKEMBANGAN 

TEORI SEL 
 

DISKUSI 

SEL PROKARIOTIK 
DAN EUKARIOTIK 

KOMPONEN 
STRUKTUR SEL 

CROSSWORD  PUZZLE 

DISKUSI 

OPENING 

MENU 

PETUNJUK 
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Lampiran 7 Desain dan soal teka-teki silang 

TEKA-TEKI SILANG MATERI 1 

               
1

S 
    

          
2

M 
    I     

         3H E R E D I T A S   

          M     O     

       
4
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5
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6

S 
 

     
7
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 O   R     O   E  

    
8
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     K  K   N     I   U  

   
9
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I R  E       

10
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     O      
11

A  
12

V I R C H O W 

     
13
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E L    M   P    S  

14

D 
    K    

15

P 
R O T E I N   A  

16

N 
U 

17

K 
L E O I D    E   D      

A  R   p      B         

  O      
18

O 
R G A N I K      

  M                  

 
19

K 
A R B O H I D R A T         

  T                  

 
20

H 
I D R O F I L I K          

  N                  
                    

 

SOAL DAN JAWABAN TEKA-TEKI SILANG MATERI 1.1 

 

 Soal  Mendatar Jawaban 

3.  Sel mewariskan sifat genetis dari satu generasi ke 

generasi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sel 
Hereditas 
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merupakan satuan ... makhluk hidup 

5. Organel sel yang termasuk bagian utama sel yang 

berfungsi sebagai pengatur semua kegiatan sel serta 

mengandung gen dan sifat yang dapat diturunkan 

Nukleus 

8. Bagian sel  yang bersifat koloid. Tersusun atas air, protein, dan 

enzim. Berfungsi sebagi tempat sebagian besar aktivitas sel 

seperti metabolisme, gerakan dan biosintesis  

Sitoplasma 

9. Komponen senyawa kimia anorganik sel yang berperan 

sebagai media reaksi kimia, transportasi zat, dan sebagai 

pelarut berbagai zat di dalam sel 

Air  

12. Nama belakang ilmuan yang menyatakan “omnis cellula e 

cellula”, dan mengungkapkan bahwa sel merupakan 

kesatuan pertumbuhan  

Virchow 

13. Unit terkecil dari makhluk hidup Sel 

15. Komponen senyawa organik sel yang berfungsi sebagai 

unsur pembentuk sel, yang terdiri atas satu atau lebih 

polipeptida contoh enzim, hormon, dll. 

Protein  

16. Sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus  sehingga 

materi genetik terkonsentrasi dalam suatu daerah yang 

disebut.. 

Nukleoid  

18. Senyawa kimia penyusun sel (protoplasma) tersusun atas 

karbohidrat, lipid, asam nukleat dan protein yang 

termasuk dalam senyawa... 

Organik  

19. Komponen senyawa organik yang mempunyai fungsi 

sebagai sumber energi utama sel, komponen membran dan 

dinding sel 

Karbohidrat 

20. Membran sel tersusun dari fosfolipid bilayer, dimana 

gugus fosfat dan  ikatannya akan membentuk  lapisan 

yang hidrofobik (tidak menyukai air) dan ... 

Hidrofilik  

 

 



 
 

96 

 

 

      Soal  Menurun Jawaban 

1. Ilmu yang mempelajari tentang sel Sitologi 

2. Selaput atau lapisan luar dari sel Membran 

4. Pada tahun 1665 sel ditemukan oleh ilmuan yang berasal dari 

Inggris dengan melihat ruang-ruang pada suatu sayatan tipis 

gabus (nama belakang) 

Hooke 

 

6. Bahan penyusun struktur dinding sel tumbuhan dan berfungsi 

memperkuat dinding sel 

Selulosa 

7. Alat untuk melihat mikroorganisme dan merupakan alat yang 

berperan penting dalam penemuan sel 

Mikroskop 

10. Senyawa kimia organik sel yang berfungsi sebagai komponen 

lapisan ganda pada membran plasma dan sebagai cadangan 

sumber energi untuk sel 

Lipid  

11. Hewan uniselluler yang termasuk sel eukariotik dan 

mempunyai vakuola kontraktil 

Amoeba  

14. Asam nukleat terdiri atas RNA dan ... DNA 

17. Suatu kompleks asam amino dan protein yang menyusun 

kromosom yang terdapat dalam nukleus, berupa benang-benang 

halus yang terlihat pada saat interfase. 

Kromatin  
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TEKA-TEKI SILANG MATERI 1.2 

       1H 2E W A N         

        U    3T        

        4K R O M O S O 5M     

    6D    A    N   I     

   7S I S T E R N A  O   K     

    K    I    P   R     

 8S E N T R O S O M   9L I S O S O M  

    I    T  10G  A   T     

11V A 12K U O L A  I  R  S   U     

  A  S    K  A   13R I B O S O M 

  T  O   14M   N     U     
15P L A S M O D E S M A T A   L  16S   

  L     M      17P L A S T I D 

  18A I 19R   B          R   

  S  N   20R E S P I R A 21S I  O   
  E  A   A       I   M   

     22S E N T 24
R I O L  L   A   

       S  E     I      
       E       A      

      24
K L O R O F I L       

 

SOAL DAN JAWABAN MATERI 2 

       Soal  Mendatar Jawaban 

1. Sel yang tidak mempunyai dinding sel dan kloroplas adalah sel 

... 
Hewan 

4. Bentuk padat dari kromatin disebut ..., mengandung materi 
genetik yang mengontrol aktivitas hidup sel dan mengatur 
pewarisan sifat-sifat keturunan.  

Kromosom 

7.  Jaringan tubula dan gelembung membran yang menyusun 

retikulum endoplasma dan aparatus golgi 

Sisterna 
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8. Wilayah tempat mikrotubula sel bermula Sentrosom 

9. Organel yang hanya ditemukan pada sel hewan yang berfungsi 

dalam pencernaan intraselluler sel 

Lisosom 

11. Organel yang memiliki peranan seperti lisosom pada 

tumbuhan, berfungsi dalam penyimpanan, penguraian zat sisa, 

dan hidrolisis makromolekul 

Vakuola 

13. Tempat berlangsungnya sintesis protein Ribosom 

15. Saluran yang menembus dinding sel yang menghubungkan 

sitoplasma pada sel-sel yang bersebelahan 

Plasmodesmata  

17. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang berfungsi 

dalam fotosintesis (kloroplas) dan sebagai tempat penyimpan 

makanan (amiloplas dan elaioplas) pada sel tumbuhan dan 

algae 

Plastid  

18. Komponen utama penyusun sitoplasma Air  

20. Mitokondria merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat 

... sel 

Respirasi  

22. Organel yang merupakan hasil perkembangan dari sentrosom 

yang tersusun atas mikrotubula, berfungsi aktif pada 

pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan 

Sentriol  

24. Pigmen yang terkandung dalam kloroplas Klorofil  

 

 

      Soal  Menurun Jawaban 

2. Tipe sel yang mempunyai membran sel dan nukleus Eukariotik  

3. Membran yang membatasi cairan dalam vakuola Tonoplas 

5. Penyusun sitoskleleton dari suatu protein globular yang disebut 

tubulin, selain itu berbentuk tabung atau pipa 

Mikrotubula 

6. Tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikannya 

keluar sel, menyintesis karbohidrat dan menggabungkannya 

dengan protein yang diterima dari RE untuk membentuk 

glikoprotein pada sel tumbuhan 

Diktiosom  
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10. Tumpukan tilakoid di dalam kloroplas (jamak) Grana 

12. Enzim yang terkandung dalam peroksisom yang berperan 

katalisator dalam penguraian hidrogen peroksida menjadi air 

dan oksigen 

Katalase 

14. Organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan yang 

berfungsi sebagai pelindung dan bersifat semipermeabel 

Membransel 

16. Cairan yang terdapat dalam kloroplas, mengandung DNA 

kloroplas dan ribosom, serta banyak enzim 

Stroma 

19. Contoh dari asam nukleat yang mempunyai basa nitrogen C, G, 

A, U dan berfungsi membawa instruksi pengkode protein dari 

DNA ke ribosom. 

RNA 

21. Organel yang berisi susunan mikrotubula dan merupakan alat 

bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel seperti pada 

Paramaecium 

Silia 

23. Organel yang berupa jaringan tubula atau gelembung membran, 

ada dua macam yaitu yang ditempeli ribosom dan yang tidak 

ditempeli ribosom (singkatan) 

RE 
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Lampiran 8 Analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal uji coba 
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 101 

 



 
102 
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Lampiran 9 Kisi-kisi soal evaluasi  

 

Satuan pendidikan : SMA   Jumlah butir soal : 30 

Mata pelajaran  : Biologi  Alokasi waktu : 40  menit  

Kelas/semester  : XI/I   Jenis soal  : pilihan ganda 

Standar kompetensi  : 1. Memahami struktur dan fungsi sel sabagai unit terkecil kehidupan 

Kompetensi dasar Materi pokok  Indikator 
No 
soal 

Jenis soal 
Jawaban 

C1 C2 C3 C4 
1.1 Mendeskripsikan 

komponen 
kimiawi sel, 
struktur, dan 
fungsi sel sebagai 
unit terkecil 
kehidupan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sejarah sel 
 
 
 
 
 
• Komponen kimiawi sel.  

 
 
. 

• Sel prokariotik dan 
eukariotik 
 
 
 
Bagian utama sel terdiri 
atas membrane plasma, 
sitoplasma, nucleus dan 
organel-organel yang 
masing- masing 
mempunyai fungsi khusus, 

1. Menjelaskan 
sejarah penemuan 
dan 
perkembangan sel 

 
 
2. Menjelaskan 

komponen kimia 
sel 

 
3. Membandingkan 

sel prokariotik 
dan eukariotik 

 
 
 
4. Mengidentifikasi 

struktur bagian-
bagian sel 
berserta 
fungsinya 

1 √    C 
2 √    B 
3 √    C 
4    √ C 
      
5 √    D 
6  √   C 
7  √   A 
      
8  √   C 
9  √   B 
10    √ D 
11   √  E 
      
12  √   E 
13 √    A 
14    √ C 
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Kompetensi dasar Materi  pokok Indikator       
1.2 Mengidentifikasi 
organela sel tumbuhan 
dan hewan 
 

• Perbedaan sel hewan dan 
tumbuhan 

 
 
• Organel sel hewan dan 

tumbuhan dan fungsinya 
 

1. Membandingkan 
struktur sel hewan 
dan sel tumbuhan, 

 
 
 
2. Menyebutkan 

organel-organel 
yang dimiliki 
masing-masing 
sel hewan dan sel 
tumbuhan 

 
 
3. Menyebutkan 

fungsi masing-
masing organel 
yang dimiliki sel 
hewan dan sel 
tumbuhan. 

15  √   D 
19   √  C 
22   √    D 
23    √   A 
      
16   √  C 
17    √   E 
18   √  D 
20  √   C 
21 √    A 
      
      
      
24   √  B 
25  √   A 
26    √ A 
27    √ D 
28   √  B 
29  √   A 
30 √    C 

 

104 



 
105 

 

 

Lampiran 10 Soal evaluasi  

 
Mata Pelajaran     : Biologi 
Kelas /Semester   : XI / I 

Petunjuk mengerjakan soal: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada lembar 
jawaban sebelah kiri atas dengan jelas! 

2. Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang 
anda anggap paling benar a, b, c, d, dan e. 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, coretlah dengan dua garis sejajar 
memotong pada jawaban yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang 
anda anggap benar. 
Contoh: Pilihan semula         :     a   b   c   d   e 

  Dibetulkan menjadi    :     a   b   c   d   e 
Periksa kembali pekerjaan saudara sebelum diserahkan kepada guru. 

1. Unit struktural terkecil dari makhluk hidup disebut ...  
a. jaringan     d. nukleus 
b. organ       e. protozoa 
c. sel  

2. Teori sel yang menyatakan “omne cellula e cellula” dikemukakan oleh...  
a. Robert Hooke       d. Johanes Purkinje  
b. Rudolf Virchow      e. Felix Dujardin 
c. Theodor Schwann 

3. Edmund B Wilson, seorang ilmuan yang mengungkapkan bahwa sel 
merupakan kesatuan ... dari makhluk hidup  
a. struktural     d. fungsional 
b. regenerasi     e. pertumbuhan 
c. hereditas  

4. Setelah dilakukan pengamatan, sel hidup ternyata melakukan kegiatan proses 
kehidupan seperti respirasi, eksresi, transportasi, sintesis, reproduksi, dan 
respon terhadap rangsangan. Sel juga mewariskan sifat genetis dari satu 
generasi ke generasi lainnya. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sel merupakan kesatuan ... makhluk hidup  
a. fungsional     c. hereditas 
b. struktural     d. struktural dan fungsional 
c. fungsional dan hereditas  

5. Senyawa organik yang dapat ditemukan dalam sel adalah ....  
a. karbohidrat, protein, mineral 
b. asam nukleat, air, natrium 
c. asam nukleat, protein, sulfur 
d. monosakarida, sulfur, mineral 
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e. protein, karbohidrat, asam nukleat 
6. Bahan penyusun sebagian besar struktur dinding sel tumbuhan dan jamur 

Oomycota serta  berfungsi memperkuat dinding sel adalah ...  
a. lignin      d. hemisellulosa 
b. kitin      e. pati 
c. selulosa 

7. Komponen dari senyawa kimia organik sel yang berfungsi sebagai komponen 
lapisan ganda pada membran plasma dan sebagai cadangan sumber energi 
untuk sel adalah ... 
a. lipid      d. air 
b. asam nukleat      e. protein  
c. karbohidrat 

8. Bagian-bagian sel di bawah ini terdapat pada sel eukariotik tetapi tidak pernah 
terdapat   pada sel prokariotik adalah ...  
a. nucleus, sitoskelet, mitokondria, ribosom 
b. nukleoid, reticulum endoplasma kloroplast, dinding sel 
c. membran inti, badan golgi, reticulum endoplasma,mitokondria 
d. membrane sel, ribosom, dinding sel, sitoskelet 
e. kromosom,plasmid mesosom nucleus 

9. Sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus  sehingga materi genetiknya 
terkonsentrasi dalam suatu daerah yang disebut.. 
a. nukleoplasma    d. sentrosom 
b. nukleoid    e. nukleus 
c. nukleolus 

10. Berikut ciri sel prokariotik dan eukariotik: 
1) mempunyai membran sel 
2) mempunyai membran inti 
3) DNA sirkuler 
4) kingdom Monera 
5) mempunyai aparatus golgi 
Pernyataan yang benar tentang prokariotik adalah ... 
a. (1) (2) dan (3)     d. (1), (3), dan (4) 
b. (2) (3) dan (4)     e. (2), (3), dan (5) 
c. (3) (4) dan (5) 

11. Sel eukariotik dan sel prokariotik dibedakan atas ada tidaknya membran inti. 
Manakah dari sel berikut yang memenuhi kriteria sebagai sel eukariotik dan 
mempunyai vakuola kontraktil ? 
a. Escherischia coli    d. Bacillus sp 
b. Ganggang     e. Amoeba sp 
c. Cyanobacteria  
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12. Perhatikan gambar sel berikut! 

 
Bagian yang ditunjuk pada gambar di atas memiliki peran dalam ... 
a. menghasilkan energi 
b. sintesis protein 
c. menyimpan enzim hidrolitik 
d. proses pembelahan sel 
e. transportasi protein ke luar sel 

13. Istilah yang digunakan untuk memberi nama dari cairan sel dan segala sesuatu 
yang terlarut di dalamnya adalah ... 
a. sitoplasma    d. plasma membran 
b. stroma    e. plasmalemma 
c. liquid 

14. Perhatikan pernyataan berikut. 
1. Nukleus adalah tempat sintesis RNA 
2. Unit pembawa sifat terletak di dalam nukleus 
3. Membran  plasma merupakan membran permeabel 
4. Sintesis protein hanya terjadi di dalam nukleus 
5. DNA terletak di dalam  nukleus  
Pernyataan-pernyataan di atas yang tepat adalah ... 
a. 1, 2, dan 3     d. 2, 3, dan 4 
b. 1, 2, dan 4     e. 2, 4, dan 5 
c. 1, 2, dan 5 

15. Organel berikut yang ditemukan pada sel tumbuhan maupun sel hewan 
adalah... 
a. Kloroplas   d. mitokondria 
b. dinding yang terbuat dari sellulosa e. sentriol 
c. plastida  

16. Plastida yang ditemukan dalam tumbuhan yang nampak berwarna kuning, 
jingga, dan merah, termasuk dalam jenis plastida... 
a. kloroplas        d. amiloplas 
b. leukoplas    e. elaioplas 
c. kromoplas 

17. Berikut merupakan organel-organel sel: 
1) Vakuola   4) Sentrosom  
2) Lisosom   5) Plastida   
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Organel 

3) Retikulum endoplasma   6) Dinding sel 
Organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan ditunjukan oleh nomor... 

a. 1 dan 2        d. 4 dan 5 
b. 2 dan 3     e. 5 dan 6 
c. 3 dan 4 

18. Berikut ini tabel hasil pengamatan sel oleh seorang siswa: 
             
Sel  

Plastid 
Materi 
genetik 

Mitokondria 
Dinding 
sel 

Vakuola Ribosom 

G - + - - - - 
H - + - - - + 
I - + + - + + 
J + + + + + + 
Keterangan: + = memiliki, - = tidak memiliki 
Dari tabel diatas yang menunjukan sel tumbuhan adalah...  
a. G      d. J 
b. H     e. semua salah 
c. I 

19. Setiap sel hidup mempunyai bagian-bagian yang berperan menjalankan fungsi 
tertentu. Bagian-bagian tersebut ada yang terdapat dalam inti sel dan juga ada 
yang terdapat diluar inti sel. dibawah ini merupakan bagian-bagian sel yang 
terdapat diluar inti sel, kecuali ...  
a. plastid      d. sitoplasma 
b. ribosom     e. mitokondria 
c. nukleoplasma 

20. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel, tersusun atas mikrotubula, 
dan hanya terdapat pada sel hewan adalah... 
a. kromosom        d. lisosom 
b. ribosom       e. autosom 
c. sentriol 

21. Pada dinding sel tumbuhan terdapat saluran yang menghubungkan sitoplasma 
dari sel-sel yang bersebelahan yang disebut... 
a. plasmodesmata    d. tilakoid 
b. noktah      e. krista 
c. grana 

22. Dinding sel pada tumbuhan mempunyai fungsi sebagai pelindung sel. Pada sel 
hewan, bagian manakah yang memiliki fungsi seperti dinding sel? 
a. tonoplas     d. membran plasma 
b. sitoplasma     e. retikulum endoplasma 
c. membran inti 

23. Dalam sel tumbuhan, fotosintesis yang dilakukan oleh kloroplas menyumbang 
banyak energi bagi kehidupan sel. Pada sel hewan yang tidak memiliki 
kloroplas, energi berasal dari ... 
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a. aktivitas mitokondria 
b. akivitas ribosom 
c. aktivitas lisosom 
d. aktivitas retikulum endoplasma 
e. aktivitas aparatus golgi 

24. Seorang siswa mengamati organel menggunakan mikroskop dengan ciri-ciri 
sebagai berikut. 

1) Bentuk sisterna atau lembaran 
2) Berupa saluran halus dalam sitoplasma yang berhubungan dengan sistem 

membran 
3) Terdiri atas dua lapis membran yang melingkupi ruang sempit diantara 

keduanya 
4) Berkaitan erat dengan sistem angkutan pada sintesis protein 

Menurut anda siswa tersebut mengamati... 
a. ribosom       d. badan golgi 
b. retikulum endoplasma    e. lisosom 
c. plasmodesmata 

25. Fungsi vakuola pada sel tumbuhan adalah... 
a. Menyimpan cadangan makanan dan mempertahankan turgiditas sel 
b. Berisi gen dan kromosom 
c. Menyimpan udara ketika stomata tertutup 
d. Sebagai bagian dari sistem kekebalan tumbuhan 
e. Mengatur keluar masuknya zat 

26. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) Tempat pembentukan zat-zat sekresi  
2) Tempat pengeluaran zat – zat sekresi  
3) Menyintesis karbohidrat dan menggabungkannya dengan protein yang 

diterima dari RE untuk membentuk glikoprotein 
4) Berperan dalam metabolisme lemak 
5) Mempunyai fungsi dalam pencernaan intrasel 

Yang termasuk fungsi diktiosom adalah 
a. 1, 2, 3      d. 1, 4, 5 
b. 2, 3, 4      e. 2, 4, 5 
c. 3, 4, 5 

27. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1) Pigmen hijau yang terdapat pada daun atau tumbuhan rendah berwarna 

hijau.  
2) Pigmen ini terdapat dalam kloroplas  
3) Tidak terdapat pada bagian tumbuhan seperti bunga, buah, batang 
4) Mempunyai kemampuan untuk melakukan proses fotosintesis 
5) Berfungsi sebagai tempat penyimpanan 
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Yang merupakan ciri-ciri dari pigmen klorofil adalah... 
a. 1, 2, 3      d. 1, 2, 4 
b. 2, 3, 4      e. 1, 4, 5 
c. 3, 4, 5 

28. Organel yang berfungsi membantu pergerakan sel dan berisi susunan 
mikrotubula seperti pada Paramesium sp adalah ... 
a. flagella      d. mikrofilamen 
b. silia      e. sitoplasma 
c. sitoskleleton 

29. Dari pasangan struktur-fungsi berikut yang tidak cocok adalah... 
a. nukleolus; produksi ribosom 
b. lisosom; pencernaan intraselluler 
c. ribosom; sintesis protein 
d. golgi; sekresi produk sel 
e. mikrotubula; kontraksi otot 

30. Organel yang bertanggung jawab terhadap penetralisasi racun yang dihasilkan 
dari peristiwa katabolisme asam lemak adalah... 
a. lisosom     d. katalase 
b. aparatus golgi     e. nukleus  
c. peroksisom 
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Lampiran 11  Lembar jawab siswa  
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Lampiran 12 Lembar angket kebutuhan pengembangan media pembelajaran  
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Lampiran 13 Lembar angket ketersediaan media pembelajaran biologi pada materi 
struktur dan fungsi sel  
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Lampiran 14 Rekapitulasi angket ketersediaan media pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi sel  
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Lampiran 15 Penilaian kelayakan CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi  
  teka-teki silang berbasis flash oleh pakar media  

PENILAIAN KELAYAKAN CD INTERAKTIF MATERI STRUKTUR DAN 

FUNGSI SEL DILENGKAPI TEKA-TEKI SILANG BERBASIS FLASH  OLEH 

PAKAR MEDIA  

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN CD INTERAKTIF MATERI 

STRUKTUR DAN FUNGSI   SEL YANG DILENGKAPI TEKA-TEKI SILANG 

BERBASIS FLASH”. Selanjutnya semua informasi yang akan digunakan untuk penulisan 

skripsi bukan untuk kepentingan lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen 

memberikan penilaian terhadap media pembelajaran CD interaktif materi struktur dan 

fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash. Jawaban Bapak/Ibu akan berpengaruh 

terhadap kelayakan media CD interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki 

silang berbasis flash  

Nama    : Siti Alimah, S.Pd., M.Pd 

NIP    : 19741117200501 2 002 

Tujuan  : untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran CD interaktif materi struktur 

dan fungsi   sel yang dilengkapi teka-teki silang berbasis flash 

Petunjuk pengisian 

1. Tulislah indentitas Bapak/Ibu yang meliputi nama dan NIP pada bagian yang tersedia 

2. Kami sertakan pedoman lembar penilaian sebagai acuan dalam penilaian. Mohon 

lembar pedoman penilaian dibaca sebelum anda melakukan penilaian.  

3. Mohon diberikan tanda check (√) pada kolom 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan pendapat 

penilaian anda 

4. Rekomendasi/saran mohon diberikan secara singkat dan jelas pada tempat yang telah 

disediakan 

5. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan , tulislah nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia 
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Lampiran 16 Pedoman penilaian kelayakan media CD interaktif materi struktur dan                         
  fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis flash oleh pakar media  

yang  diperoleh : 54 Skor maksimal :  64 
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Lampiran 16 Pedoman penilaian kelayakan CD interaktif materi struktur dan fungsi sel  
dilengkapi teka-teki silang berbasis flash oleh pakar media 

 
PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA 

CD INTERAKTIF MATERI STRUKTUR DAN FUNGSI SEL DILENGKAPI 
TEKA-TEKI SILANG BERBASIS FLASH  

OLEH PAKAR MEDIA  
Aspek Kriteria Skor 

A. Aspek Perangkat Lunak 

1. Maintainable 
(dapat dipelihara 
dan dikelola 
dengan mudah) 

a. Perawatan tidak membutuhkan cara yang 
khusus, perawatan tidak membutuhkan biaya 
yang tinggi, perawatan tidak membutuhkan 
spesialis/ tenaga ahli. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Usabilitas 
(mudah 
digunakan dan 
sederhana dalam 
pengoperasianny
a) 

a. Program/player mudah diopersikan,  
Tidak membutuhkan ahli/ spesialis dalam 
pengoperasiannya, 
Program/ player mudah didapat 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Kompatibilitas 
(media 
pembelajaran 
dapat di instalasi) 

a. Tidak memerlukan media player khusus 
untuk menjalankan media, hardware dan 
software yang support dengan komputer 
mudah didapat, apabila menggunakan player 
khusus mudah ditemukan 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Reusable 
(sebagian/ 
seluruh program 
media 
pembelajaran 
dapat 
dimanfaatkan 
kembali untuk 
pengembangan 
media 
pembelajaran 
lain) 

a. Seluruh program media pembelajaran dapat 
dimafaatkan kembali untuk mengembangkan 
media pembelajaran lain 

4 

b. Hampir seluruh program media 
pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali 
untuk mengembangkan media pembelajaran 
lain 

3 

c. Sebagian program media pembelajaran dapat 
dimanfaatkan kembali untuk 
mengembangkan media pembelajaran lain 

2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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5. Efektif dan 
efisien dalam 
pengembangan 
dan penggunaan 
media 
pembelajaran 

a. Selama pengembangan dan penggunaan 
media tepat guna, tepat sasaran dan 
membawa kebermanfaatan, meminimalkan 
pengeluaran biaya dan waktu 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi  3 
c. Bila  dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

B. Aspek Audio Visual 

1. Komunikatif  
(sesuai sasaran 
dan dapat 
diterima dengan 
keinginan 
sasaran ) 

a. Ada interaksi yang komunikatif antara media 
dan siswa, media yang disajikan sesuai 
karakteristik siswa, media yang disajikan 
sesuai karakteristik siswa, media dapat 
membantu siswa menerima materi dengan 
baik 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila  dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Kreatif dalam ide 
dan penuangan 
gagasan 

a. Menggunakan ilustrasi berupa gambar/ 
simulasi, video, ilustrasi sesuai dengan 
materi. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila  dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Sederhana dan 
memikat 

a. Tampilan media sederhana, animasi dan 
gambar dalam media sederhana, kalimat 
dalam media mudah dimengerti, media 
mudah digunakan dan media menyenangkan 
serta memikat penggunanya 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Audio (effect, 
backsound, 
musik) 

a. Sound effect dan backsound tidak 
mengganggu pembelajaran siswa, backsound 
membuat siswa nyaman dalam belajar, dan 
membuat siswa lebih termotivasi belajar 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Visual (layout 
desain, 
typhography, 
warna) 

a. Penempatan judul, subjudul, dan ilustrasi 
seimbang dan tidak mengganggu 
pemahaman  
Ukuran tulisan, gambar dan animasi tiap 
nomor sesuai  

4 
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Penempatan ilustrasi sebagai latar belakang 
tidak mengganggu judul, teks, dan gambar 
Tidak terlalu banyak menggunakan huruf 
dan bentuk huruf mudah dibaca 
Keterangan gambar dan narasi simulasi jelas 
Warna latar belakang kontras/ mudah 
dibedakan dengan warna tulisan dan gambar 

b. Bila dua aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila empat aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6. Media bergerak 
(animasi) 

a. Animasi yang ditampilkan memenuhi unsur  
tujuan pembelajaran, menggunakan gambar 
yang jelas dan menarik, animasi atau gambar 
mudah dioperasikan siswa secara mandiri 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7. Layout 
interactive (ikon 
navigasi)  
 

a. Ikon navigasi disertai petunjuk yang jelas, 
mudah dimengerti, menggunkan warna yang 
mudah dibedakan dengan warna slide. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 
1 

 
C. Aspek lain 

1. Intersaktivitas  

a. Disertai tombol navigasi yang 
memungkinkan siswa belajar mandiri, dan 
kesempatan untuk mengisi jawaban yang 
benar dalam menjawab pertanyaan di media 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Kesesuaian 
istilah dan 
simbol/ lambang 
materi sajian 

a. Istilah sangat sesuai dengan simbol/ lambang 
yang digunakan pada materi sajian 

4 

b. Istilah sesuai dengan simbol/ lambang yang 
digunakan pada materi sajian 

3 

c. Istilah kurang sesuai dengan simbol/ 
lambang yang digunakan pada materi sajian 

2 

d. Istilah tidak sesuai dengan simbol/ lambang 
yang digunakan pada materi sajian 

1 

3. Konsistensi 
penggunaan 
istilah dan 

a. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 
dengan materi sajian sangat konsisten, 

4 

b. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 3 
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simbol/lambang 
dengan materi 
sajian 

dengan materi sajian konsisten,  
c. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 

dengan materi sajian kurang konsisten,  
2 

d. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 
dengan materi sajian tidak  konsisten, 

1 

4. Petunjuk 
penggunaan 
media 

a. Petunjuk penggunaan media jelas, mudah 
dipahami dan dimengerti pengguna. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 
c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 
d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

Penilaian (Purwanto 2004).: 

�� =
�

��
� 100%    

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimal 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 

81% ≤ N < 100% Sangat layak  

62% ≤ N < 81% layak 

43% ≤ N < 62% cukup layak 

33% ≤ N < 43% Kurang layak 

< 33% Tidak layak 
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 Lampiran 17 Penilaian kelayakan CD interaktif materi struktur dan fungsi   sel  dilengkapi  
teka-teki silangberbasis flash oleh pakar materi 
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Skor maksimal :  60 yang  diperoleh : 57 
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Lampiran 18 Pedoman penilaian kelayakan materi pada media pembelajaran CD interaktif   
                       dilengkapi teka-teki berbasis flash  oleh pakar materi 

PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MATERI PADA MEDIA 

PEMBELAJARAN CD INTERAKTIF DILENGKAPI TEKA-TEKI BERBASIS 

FLASH  OLEH PAKAR MATERI 

Aspek Kriteria Skor 

I. Kompenen kelayakan isi 

A. Cakupan materi  

 Kedalaman materi 

a. Lingkup materi sesuai dengan jenjang 

pendidikan, materi tidak hanya tercantum 

dibuku teks pelajaran, kesesuaian materi 

dengan konsep sesuai dengan SK/KD, 

materi dapat menambah wawasan 

pengetahuan 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 

c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

B. Keterkaitan Standar kompetensi/kompetensi dasar/kurikulum 

1. Relevansi tujuan 

pembelajaran dengan 

standar kompetensi/ 

kompetensi 

dasar/kurikulum 

a. Tujuan pembelajaran disampaikan secara  

sangat sesuai dengan SK/KD/kurikulum 
4 

b. Tujuan pembelajaran disampaikan secara 

sesuai dengan SK/KD/kurikulum 
3 

c. Tujuan pembelajaran disampaikan secara 

kurang sesuai dengan SK/KD/kurikulum 
2 

d. Tujuan pembelajaran tidak  sesuai dengan 

SK/KD/kurikulum 
1 

2. Kesesuaian materi 

dengan 

SK/KD/kurikulum 

a. Materi sangat sesuai dengan 

SK/KD/kurikulum, materi mencakup 

semua indikator pembelajaran 

4 

b. Materi sesuai dengan SK/KD/kurikulum, 

materi mencakup semua indikator 

pembelajaran 

3 

c. Materi kurang sesuai dengan 2 
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SK/KD/kurikulum, materi kurang 

mencakup semua indikator pembelajaran 

d. Materi tidak sesuai dengan 

SK/KD/kurikulum, materi kurang 

mencakup semua indikator pembelajaran 

1 

3. Konsistensi soal dan 

jawaban teka-teki 

silang dengan standar 

kompetensi/ 

kompetensi 

dasar/kurikulum 

a. Soal dan jawaban teka-teki silang 

memperhatikan tujuan pembelajaran, dan 

sangat sesuai dengan standar kompetensi/ 

kompetensi dasar/kurikulum 

4 

b. Soal dan jawaban teka-teki silang 

memperhatikan tujuan pembelajaran, dan 

sesuai dengan standar kompetensi/ 

kompetensi dasar/kurikulum 

3 

e. Soal dan jawaban teka-teki silang 

memperhatikan tujuan pembelajaran, dan 

kurang sesuai dengan standar 

kompetensi/ kompetensi dasar/kurikulum 

2 

f. Soal dan jawaban teka-teki silang kurang 

memperhatikan tujuan pembelajaran, dan 

kurang sesuai dengan standar 

kompetensi/ kompetensi dasar/kurikulum 

1 

C. Akurasi materi (kebenaran dan ketepatan) 

1. Kebenaran dan 

ketepatan konsep 

a. Konsep yang terdapat pada materi yang 

disajikan sangat benar dan tepat 
4 

b. Konsep yang terdapat pada materi yang 

disajikan benar dan tepat 
3 

c. Konsep yang terdapat pada materi yang 

disajikan kurang benar atau kurang tepat 
2 

d. Konsep yang terdapat pada materi yang 

disajikan tidak benar dan tidak tepat 
1 

2. Kebenaran dan 

ketepatan teori 

a. Teori yang terdapat pada materi yang 

disajikan sangat benar dan tepat 
4 

b. Teori yang terdapat pada materi yang 3 
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disajikan benar dan tepat 

c. Teori yang terdapat pada materi yang 

disajikan kurang benar atau kurang tepat 
2 

d. Teori yang terdapat pada materi yang 

disajikan tidak benar dan tidak tepat 
1 

II. Komponen penyajian 

A. Penyajian pembelajaran 

1. Mendorong siswa 

untuk mengetahui isi 

media pembelajaran 

a. Sangat mendorong siswa untuk 

mengetahui isi media pembelajaran 
4 

b. Mendorong siswa untuk mengetahui isi 

media pembelajaran 
3 

c. Kurang mendorong siswa untuk 

mengetahui isi media pembelajaran 
2 

d. Tidak mendorong siswa untuk 

mengetahui isi media pembelajaran 
1 

2. Merangsang 

keterlibatan dan 

partisipasi siswa untuk 

belajar mandiri dan 

kelompok 

a. Sangat merangsang keterlibatan dan 

partisipasi siswa untuk belajar mandiri 

dan kelompok 

4 

b. Merangsang keterlibatan dan partisipasi 

siswa untuk belajar mandiri dan 

kelompok 

3 

c. Kurang merangsang keterlibatan dan 

partisipasi siswa untuk belajar mandiri 

dan kelompok 

2 

d. Tidak merangsang keterlibatan dan 

partisipasi siswa untuk belajar mandiri 

dan kelompok 

1 

3. Penyajian bersifat 

komunikatif dan 

interaktif 

a. Penyajian bersifat sangat komunikatif 

dan interaktif 
4 

b. Penyajian bersifat komunikatif dan 

interaktif 
3 

c. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 



 
131 

 

 

4. Sistematis/ runut / 

alur/ logika jelas 

a. Materi diuraikan secara runut, sistematis, 

alur logika jelas disertai instruksi alur 

materi yang jelas. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 

c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Kejelasan uraian 

pembahasan contoh, 

simulasi dan latihan 

a. Uraian jelas menggunakan bahasa baku 

dan komunikatif, simulasi percobaan 

jelas dan dapat dilakukan secara mandiri 

serta kesesuaian tampilan tulisan pada 

latihan untuk evaluasi 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 

c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

B. Komunikatif dan interaktif 

1. Kemudahan untuk 

dipelajari 

a. Gambar,video dan animasi jelas dan 

sesuai dengan konsep, penempatan judul, 

subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar 

tidak mengganggu pemahaman, 

menggunakan bahasa yang baku dan 

komunikatif. 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 

c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Intersaktivitas  

a. Disertai tombol navigasi yang 

memungkinkan siswa belajar mandiri, 

disertai kesempatan untuk memilih 

jawaban yang benar, pemberian 

penghargaan 

4 

b. Bila salah satu aspek tidak terpenuhi 3 

c. Bila dua aspek tidak terpenuhi 2 

d. Bila semua aspek tidak terpenuhi 

 
1 
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C. Aspek Languange (Bahasa program) 

1. Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami bagi 

siswa dan baku 

a. Bahasa yang digunakan sangat mudah 

dipahami dan baku 
4 

b. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

dan baku 
3 

c. Bahasa yang digunakan kurang mudah 

dipahami dan kurang baku 
2 

d. Bahasa yang digunakan sulit dipahami 

dan tidak baku 
1 

2. Tidak 

menimbulkan 

ambiguitas 

a. Bahasa yang digunakan komunikatif, 

tidak ambigu 
4 

b. Bahasa yang digunakan kurang 

komunikatif, tidak ambigu 
3 

c. Bahasa yang digunakan kurang 

komunikatif, ambigu 
2 

d. Bahasa yang digunakan tidak 

komunikatif, ambigu 
1 

Penilaian (Purwanto 2004).: 

�� =
�

��
� 100%    

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimal 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 
81% ≤ N < 100% Sangat layak  

62% ≤ N < 81% layak 

43% ≤ N < 62% cukup layak 

33% ≤ N < 43% Kurang layak 

< 33% Tidak layak 
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Lampiran  19  Aktivitas siswa uji coba skala terbatas 

AKTIVITAS SISWA UJI COBA SKALA TERBATAS  
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Lampiran 20 Hasil belajar siswa uji coba skala terbatas 

No Nama siswa Tugas UH NA Ketuntasan 
1 Andara Early S  94 73 80,00 TUNTAS 

2 Annisa Fitria H 94 87 89,33 TUNTAS 

3 Arif Firmansyah 87 83 84,33 TUNTAS 

4 Ashifa Shan Stevania 70 90 83,33 TUNTAS 

5 Ayu Syafaatunnisa 85 90 88,33 TUNTAS 

6 Diar Aofany 98 83 88,00 TUNTAS 

7 Dwi Qisti Khasanah 83 80 81,00 TUNTAS 

8 Dwi Utama BS 89 83 85,00 TUNTAS 

9 Diah Eka Wulandari 85 83 83,67 TUNTAS 

10 Elok Dwi Putri L 85 87 86,33 TUNTAS 

11 Eva Dwi Yuliana 87 80 82,33 TUNTAS 

12 Fatin Khoerunnisa 94 80 84,67 TUNTAS 

13 Firda Dwi Yuliana 98 83 88,00 TUNTAS 

14 Fitri Umbarawati 100 83 88,67 TUNTAS 

15 Gilang Nugraha R 87 80 82,33 TUNTAS 

16 Igo Zulianto R 83 80 81,00 TUNTAS 

17 Ikhdy Andika 70 73 72,00 TIDAK TUNTAS 

18 Ilham Maulana  A.N 87 63 71,00 TIDAK TUNTAS 

19 Lina  Setia Fajar 85 80 81,67 TUNTAS 

20 Liya Zulfa Hanum 85 80 81,67 TUNTAS 

21 M. Yanuar khilman 87 87 87,00 TUNTAS 

22 Munhidotul Ummah 89 83 85,00 TUNTAS 

23 Nina Rahmawai S 70 77 74,67 TIDAK TUNTAS 

24 Nurmalia Afiyani 83 80 81,00 TUNTAS 

25 Rayhan Azha 90 83 85,33 TUNTAS 

26 Restu Ari Wibowo 85 80 81,67 TUNTAS 

27 Siti Ria Ismawati 70 73 72,00 TIDAK TUNTAS 

28 Siti Resa Oktavia 70 90 83,33 TUNTAS 

29 Siti Sema Musyarofah 87 80 82,33 TUNTAS 

30 Titia Fidyana Qisti 85 80 81,67 TUNTAS 

31 Titin Mujayanah 85 87 86,33 TUNTAS 

32 Widia Astuti 98 83 88,00 TUNTAS 

33 Yusuf Lukman 70 83 78,67 TIDAK TUNTAS 

34 Zakiyya Thussaffa 98 87 90,67 TUNTAS 
Rata-rata 82,95 
Jumlah siswa tuntas KKM ≥  80 29 
Ketuntasan klasikal (%)  dengan KKM ≥ 80 85,29411765 
Jumlah siswa tuntas KKM ≥  75 30 
Ketuntasan klasikal (%)  dengan KKM ≥ 75 88,23529412 
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Lampiran 21  Tanggapan siswa uji coba skala terbatas 

 

NO. KODE Nomor Pertanyaan Angket JUMLAH  
% KRITERIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKOR 
1 A-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
2 A-02 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 
3 A-03 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 
4 A-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
5 A-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
6 A-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
7 A-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 75 Baik 
8 A-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 92 Sangat Baik 
9 A-09 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 
10 A-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
11 A-11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83 Sangat Baik 
12 A-12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 83 Sangat Baik 
13 A-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
14 A-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
15 A-15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 75 Baik 
16 A-16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 
17 A-17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 83 Sangat Baik 
18 A-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
19 A-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
20 A-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
21 A-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
22 A-22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 83 Sangat Baik 
23 A-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
24 A-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
25 A-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
26 A-26 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 83 Sangat Baik 
27 A-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
28 A-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
29 A-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
30 A-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
31 A-31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 
32 A-32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 92 Sangat Baik 
33 A-33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 Sangat Baik 
34 A-34 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92 Sangat Baik 

Jumlah 30 32 33 33 34 33 27 34 34 32 28 34 

      
Persentase 

(%) 
88 94 97 97 100 97 79 100 100 94 82 100 

Presentase tanggapan siswa secara klasikal (%) 100 
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Lampiran 22 Aktivitas siswa uji coba skala luas 

AKTIVITAS SISWA KELAS XI IPA 4 UJI COBA SKALA LUAS 
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AKTIVITAS SISWA KELAS XI IPA 5 UJI COBA SKALA LUAS 
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Lampiran 23 Hasil belajar siswa uji coba skala luas 
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Lampiran 24 Tanggapan siswa uji coba skala luas 

 

139 



 
140 

 

 

Lampiran 25 Lembar observasi aktivitas siswa 
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Lampiran 26 Lembar angket tanggapan siswa terhadap media pembelajaran CD 
interaktif materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang 
berbasis flash 
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Lampiran 27 Angket tanggapan guru terhadap media pembelajaran CD interaktif 
materi struktur dan fungsi sel dilengkapi teka-teki silang berbasis 
flash 
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Lampiran 28 Dokumentasi pelaksanaan penelitian 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

         

Gambar 11 Kegiatan belajar siswa dalam membaca dan mempelajari materi  

        

Gambar 12 Kegiatan diskusi siswa dalam pembelajaran 

 

Gambar 13 Kegiatan presentasi siswa dalam pembelajaran 
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         Gambar 14  Kegiatan siswa bermain teka-teki silang dalam CD interaktif 

 

Gambar 15  Kegiatan siswa mengerjakan soal evaluasi akhir 

 

Gambar 16  Guru membimbing siswa yang kesulitan dalam pembelajaran
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Lampiran 29 Surat keputusan pembimbing skripsi 
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Lampiran 30 Surat keterangan penelitian 

 

/ 


