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ABSTRACT 

 

THE USE OF GEOGRAPHY CROSS WORD PUZZLE MEDIA TO IMPROVE 

THINKING SKILL OF UNDERSTANDING FOR XI IPS 4 STUDENTS IN 

SENIOR HIGH SCHOOL 1 BANDAR SRIBHAWONO ACADEMIC YEAR 

2015/2016 

 

 

By 

 

FrastikaEryesma Anwar 

 

 

 

The problem in this research is the low thinking students  understanding this 

study aims to improve understanding of the teaching materials in the form of 

conceptual, factual and procedural  understanding and to improve efective student 

learning outcomes through the use of media crossword puzzle.  

This study uses classroom action research. The subjects are students of  XI IPS 

4  SMA Negeri 1 Bandar Sribhawonoacademic year 2015/2016. This study uses data 

analysis (descriptive analysis) which lasted throughout the study. The data analysis 

was done with the presentation of the data each variable and indicators analysis 

decriptions cycle to see the achievement of indicators. 

The results show that crossword puzzles media can be used to development 

understanding thinking skill in the conceptual, factual and procedural and efectif to 

improve geography learning outcomes of students XI IPS 4  SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono further learning should use this instruction of media because students are 

encourased to think understanding and increase the learning outcomes.  

 

Keywords: Thinking understanding of teaching materials and  media crossword 

puzzles  

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN MEDIA TEKA-TEKI SILANG MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

PEMAHAMAN MATERI AJAR PADA SISWA KELAS XI IPS 4  

SMA NEGERI 1 BANDAR SRIBHAWONO  

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

Oleh 

 

Frastika Eryesma Anwar 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya berpikir pemahaman siswa. 

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan berpikir pemahaman 

materi ajar berupa pemahaman faktual, konseptual, prosedural dan untuk 

meningkatkan efektivita ssiswa melalui penggunaan media teka-teki silang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas.Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas  XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Tahun Pelajaran 2014/2015.Penelitian tindakan ini menggunakan analisis 

data (descriptive analysis) yang berlangsung sepanjang penelitian. Analisis data ini 

dilakukan dengan pemaparan data masing-masing variabel dan indikator, serta analisis 

deskripsi indikator pada masing-masing siklus untuk melihat pencapaian indikator 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media teka-teki silang dapat 

meningkatkan berpikir pemahaman seperti faktual, konseptual dan prosedural dan 

efektif dalam mata pelajaran geografi siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono. Pembelajaran selanjutnya agar menggunakan media pembelajaran ini 

karena siswa merasa terpacu dalam berpikir pemahaman dan hasil belajar geografi 

siswa meningkat. 

 

Kata Kunci: Berpikir pemahaman materi ajar, media teka-teki silang, dan hasil belajar 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara dapat diukur dengan terpenuhinya pendidikan di negara

tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman sistem pendidikan di Indonesia

telah banyak mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi karena telah

dilakukannya berbagai usaha pembaruan dalam memenuhi tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan

memenuhi kebutuhan para setiap peserta didik.

Upaya untuk memenuhi tujuan pendidikan tersebut melalui berbagai mata

pelajaran, salah satunya dengan pembelajaran IPS.  Pusat Kurikulum dan

Perbukuan Kemendikbud (2013:13) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah

ilmu yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Tema yang dikaji dalam IPS adalah

fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat baik masa lalu, masa sekarang,

dan kecenderunganya di masa yang akan datang. Pendidikan IPS adalah

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humonaria, serta

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sapriya (2008:9)

IPS di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan program yang didalamnya

meliputi ilmu-ilmu sosial salah satunya mata pelajaran Geografi. Tujuan
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pembelajaran Geografi meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan

sikap. 1) Pengetahuan yaitu mengembangkan konsep dasar Geografi yang

berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya, mengembangkan

pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan keterbatasannya untuk

dimanfaatkan, mengembangkan konsep dasar Geografi yang berhubungan

denganlingkungan sekitar dan wilayah negara/dunia. 2) Keterampilan yaitu

mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial,

dan lingkungan binaan, mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat

data, dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek

keruangan.Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan

hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis.3) Sikap yaitu menumbuhkan

kesadaran terhadap perubahan fenomena Geografi yang terjadi di lingkungan

sekitar, mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab  terhadap kualitas

lingkungan hidup, mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam hal

pemanfaatan sumber daya, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan

sosial dan budaya, mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

Selain itu pembelajaran Geografi bertujuan untuk meningkatkankemampuan anak

didik untuk mencapai kedewasaan mental di dalamberpikir, merasakan, bekerja,

sikap sosial serta memberikan pengalamanbelajar secara langsung melalui

penggunaan dan mengembangkanketerampilan berpikir untuk menguatkan

pemahaman tentang suatu materi,sehingga anak didik mampu hidup sesuai dengan

kondisi lingkungan danmasalah yang dihadapi dalam kehidupan ini.Geografi

merupakan bagian dari IPS karena ketika dijenjang SMA pembelajaran IPS

diajarkan secara terpisah-pisah.
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Mata pelajaran IPS merupakan suatu program keseluruhan pada pokoknya

mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan

sosial.Pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara yang memiliki

kemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah

kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang

baik dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu sosial bertujuan menciptakan tenaga

ahli dalam bidang ilmu sosial. (GunawanRudy, 2011: 37)

Dalam pembelajaran Geografi  di SMA menggunakan pendekatan saintifik.

Standar Kompetensi dalam pembelajaran Geografi contohnya mengenal fenomena

biosfer dengan alokasi  waktu 45 menit dalam setiap jamnya. Sesuai dengan UU

No 65 Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengahselanjutnya

disebut StandarProses merupakan kriteria mengenai pelaksanaanpembelajaran

pada satuanpendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

Standar Proses sebagaimana dimaksud adalah yang tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Sedangkan

menurut UU No 69 Tahun 2013 bahwa Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan landasanfilosofis, sosiologis,

psikopedagogis, dan yuridis yangberfungsi sebagai acuanpengembangan struktur

kurikulum pada tingkatnasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat

daerah sertapedoman pengembangan kurikulum padaSekolah

MenengahAtas/Madrasah Aliyah. Struktur Kurikulum SekolahMenengah

Atas/Madrasah Aliyah merupakanpengorganisasian kompetensi inti, mata

pelajaran, beban belajar, dankompetensi dasar pada setiap SekolahMenengah

Atas/Madrasah Aliyah. Sedangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum
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sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yangtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Berpikir pemahaman bertujuan  untuk  melatih  siswa agar  memiliki kemampuan

dalam  menemukan  solusi  yang  diperlukan  untuk  mengatasi masalah. Setiap

siswa harus memiliki kemampuan berpikir pemahaman. Kemampuan  berpikir

pada  tingkat pemahaman seperti fakta, konseptual, prosedural dibutuhkan  siswa

dalam pembelajaran Geografi karena  hampir  di  setiap kompetensi inti mata

pelajaran Geografi baik  kelas  X,  XI, dan  XII  terdiri  atas memahami  (ranah

kognitif  C2 dalam  taksonomi  Bloom).

Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai yang ditunjukkan masih

rendahnya kemampuan faktual, konseptual, dan prosedural. Cukup banyak siswa

yang mengalami kesulitan dalam belajar menguasai materi ajar

Geografi.Kesulitan dalam belajar Geografi lebih disebabkan tingkat minat baca

yang rendah, serta ketergantungan siswa dalam belajar terhadap guru. Jika tidak

ada guru/guru tidak hadir maka siswa yang kurang mandiri dan tidak terbiasa

belajar secara mandiri akan memilih menunggu atau bahkan bermain/bercanda

dengan rekan sekelasnya. Hal ini dibuktikan dengan data hasil berpikir

pemahaman siswa sebagai berikut:

Tabel 1. Tes Pemahaman Materi Terhadap Ulangan Harian Mata Pelajaran
Geografi Tahun Pelajaran 2015/2016

No Keterangan Banyaknya Siswa Presentase (%)
1 Faktual 15 9,55%
2 Prosedural 55 35,04%
3 Konsep 87 55,41%

157 siswa 100%
(Sumber: Dokumentasi Guru Geografi  Kelas XI IPS Tahun 2015)
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Rendahnya tingkat berpikir pemahaman tersebut disebabkan banyak faktor

diantaranya diduga selain  metode  yang  masih  konvensional  kurangnya

penggunaan media juga berpengaruh dalam pembelajaran. Pemilihan media

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat berpengaruh terhadap

keberlangsungan proses pembelajaran. Penggunaan media yang kreatif dan

menarik bagi siswa dapat  membuat  siswa  tertarik  dalam  mengikuti

pembelajaran.  Media pembelajaran tidak harus mahal, tetapi pintar-pintarnya

guru dalam membuat media  yang  dapat  ditemukan  di  sekitar  kita  atau  di

lingkungan  sekitar. Pendidik  dapat  memanfaatkan  permainan  sebagai  media

pembelajaran.

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau

hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Keberhasilan pembelajaran

sangat dipengaruhi oleh seorang guru dalam memilih dan memberikan media

pembelajaran. Media yang dipilih memegang peran penting dalam tercapainya

tujuan pengajaran. Pertimbangan utama untuk pemilihan media pembelajaran

ialah tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu seorang guru dapat

memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang

tepat dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Guru dituntut dapat mengelola kelas yang efektif, dapat dinyatakan bahwa segala

macam kegiatan proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan,

dengan kata lain dapat memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap

pembelajaran siswa. Kemampuan mengelola kelas sering juga disebut sebagai

kemampuan menguasai kelas dalam arti guru harus mampu menguasai,
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mengontrol, mengendalikan perilaku siswa sehingga siswa dapat terlibat secara

aktif dalam proses pembelajaran di kelas dalam artian dapat meningkatakan

kemampuan memahami konsep materi siswa. Selain itu, kemampuan pengelolaan

kelas yang baik yang dilakukan oleh guru dapat pula menjadi faktor dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Tidak hanya itu, motivasi untuk  siswa yang

tumbuh dalam diri siswa akan membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan

memahami konsep materi belajarnya sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik.

Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen

berfungsi secara keseluruhan, peserta merasa senang, puas dengan hasil

pembelajaran, membawa kesan, sarana/fasilitas memadai, materi dan media yang

digunakan. Pembelajaran Geografi yang lingkup kajiannya ruang muka bumi

dengan ciri pendekatan spasial (keruangan) maka diperlukan media yang sesuai,

agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Untuk

itu diperlukan media pembelajaran Geografi yang kontekstual, inovatif, dan

menarik.

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Geografi  di SMA Negeri 1

Bandar Sribhawono diketahui bahwa mata pelajaran Geografi  dianggap kurang

menarik sehingga siswa sering merasa jenuh dan kurang mendengarkan dalam

proses pembelajaran. Sehingga hal ini jugalah yang memicu siswa cenderung

malas untuk berfikir dalam pembelajaran. SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono

selama ini belum menggunakan mediaTTS dalam pembelajaran dikelas. Media

yang diberikan masih berupa mediapapan tulis. Untuk mencapai hasil yang

optimal, maka perlu adanya perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat

meningkatkan kemampuan berpikir pemahaman materi ajar siswa. Salah satu
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media pembelajaran yang diharapkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu

dengan menerapkan media pembelajaran TTS. Sehubungan dengan uraian di atas,

dilaksanakan penelitian berjudul:“Penggunaan Media Teka-Teki Silang Mata

Pelajaran Geografi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Pemahaman

Materi Ajar pada Siswa Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun

Pelajaran 2015/2016”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah

sebagaiberikut:

1. Guru masih menggunakan metode belajar ceramah di SMA Negeri 1 Bandar

Sribhawono.

2. Kemampuan berpikir pemahaman materi ajar siswa rendah

3. Kemampuan memahami pengetahuan faktual rendah

4. Kemampuan memahami pengetahuan konseptual rendah

5. Kemampuan memahami pengetahuan prosedural rendah

6. Hasil belajar siswa rendah

7. Penggunaan media belum optimal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan

masalah ini adalah:
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1. Bagaimana meningkatkan pemahaman fakta, konsep, prosedural siswa

melalui media pembelajaran TTS pada pelajaran Geografi di kelas XI IPS

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono tahun pelajaran 2015/2016?

2. Apakah media pembelajaran TTS pada pembelajaran Geografi  efektif

untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi ajar mata pelajaran

Geografi  pada siswa kelas XI IPS  SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono

tahun pelajaran 2015/2016?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk meningkatkanpemahaman fakta, konsep, proseduralmata

pelajaranGeografi di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono kelas XI IPS tahun

pelajaran 2015/2016melalui penggunaan media pembelajaran  TTS.

b. Untuk mengatahui efektivitas penggunaan media pembelajaran  TTSdalam

meningkatkan pemahaman materi ajar mata pelajaran  Geografi di SMA

Negeri 1 Bandar Sribhawono kelas XI IPS tahun pelajaran 2015/2016.

2. Kegunaan Penelitian

a) Bagi Siswa

1. Dengan diterapkannya media pembelajaran TTS, diharapkan dapat

meningkatkan dan memperbaiki kemampuan memahami berpikir

pemahaman materi ajar siswa.

2. Proses belajar mengajar menjadi menarik.

3. Kemampuan berpikir pemahaman siswa meningkat.
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b) Bagi Guru

1. Memberikan kesempatan guru untuk lebih menarik perhatian siswa dalam

pembelajaran Geografi .

2. Memberikan masukan kepada guru dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran

Geografi  dengan menerapkan media pembelajaran TTS sebagai alternatif

bentuk pembelajaran Geografi .

c) Bagi Sekolah

Dengan diterapkannya media pembelajaran TTS diharapkan kualitas

pembelajaran di sekolah semakin baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas  XI IPS 4  SMA Negeri 1 Bandar

Sribhawono yang diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran TTS.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini yaitu penerapan media pembelajaranTTS untuk mengetahui

kemampuan berpikir pemahaman materi ajarsiswa dan hasil belajar.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Jl. Ir.

Sutami Km. 59 Kecamatan Lampung Timur.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahunpelajaran 2015/2016di

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono. Penentuan waktu penelitian mengacu pada
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jadwal belajar siswa, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas.

F.Ruang Lingkup Ilmu IPS

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang

melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara

manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi,

budaya, dan kejiwaannya; memanfaatkan sumber daya yang ada dipermukaan

bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya

dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia.

Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia

di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota

masyarakat sosial. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial

demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai

dengan kemampuan peserta didik pada setiap jenjang, sehingga ruang lingkup

pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan

menengah, pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem

menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan

tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar siswa secara

berkesinambungan.

Menurut (Pargito, 2010:11) Terdapat 5 tradisi IPS yaitu yang pertama pewarisan

budaya (Citizen Ship Transmission) yang menurut mereka (indok trinatif)  adalah

menyajikan bahan belajar. Kewargaan (Citizen Ship) adalah kemampuan

bertindak sebagai warga sesuai dengan nilai dasar-dasar yang telah disepakati dan
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dianggap baik. Indok tranitif adalah semua pengalaman belajar yang dilaksanakan

dalam suasana belajar yang tidak kritis.  Tradisi kedua ialah tradisi ilmu sosial

yang merujuk  kepada pengertian bahwa IPS dapat diturunkan dari salah satu ilmu

sosial. Sifat-sifat kewargaan dapat diperoleh melalui pemahaman tentang segi

metodologis ilmu sosial.  Tradisi ketiga disebut inquiri reflektif yang didasarkan

kepada pemikiran reflektif. Kewargaan tercermin dari kemampuan memecahkan

masalah dalam suasana lingkungan yang sarat nilai. Nilai yang dikaji baik atau

buruk itu sendiri melainkan tentang bagaimana kita menelaah nilai dengan tepat.

Tradisi keempat ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai kritik kehidupan  sosial.

Tradisi kelima ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai pengembangan pribadi

individu.Dari pendapat tersebut, dalam penelitian ini ruang lingkup ilmu

pengetahuan sosial lebih mengarah kepada tradisi ilmu pengetahuan sosial sebagai

tradisi kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial mengajarkan ilmu-ilmu sosial.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR

A. Teori Belajar dan Pembelajaran

1. Teori Belajar

Beberapa teori belajar adalah sebagai berikut:

1. Teori belajar menurut R.Gagne dalam Slameto (2003:9) terbagi menjadi dua

definisi diantaranya yaitu:

a) Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.

b) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan dari instruksi.

2. Skinner dalam (Lapono Nabisi dkk, 2010: 1.5) sebagai tokoh teori belajar

Operant Conditioning berpendapat bahwa belajar menghasilkan perubahan

perilaku yang dapat diamati, sedang perilaku dan belajar diubah oleh kondisi

lingkungan. Teori Skinner dalam Lapono dkk (2010: 1.5) sering disebut

Operant Conditioning yang berunsur rangsangan atau stimuli, respon, dan

konsekuensi. Stimuli (tanda/syarat) bertindak sebagai pemancing respon,

sedangkan konsekuensi tanggapan dapat bersifat positif atau negatif, namun

keduanya memperkukuh atau memperkuat (reinformasiorcement).

Perbandingan antara teori belajar Classical Conditioning dan teori belajar

Operant Conditioning dikemukakan oleh Skinner dan Lefrancois dalam

Lapono dkk (2010: 1.5).
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3. Teori belajar menurut J. Bruner(Slameto, 2003:16)

Belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah

kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga dapat belajar lebih banyak

dan mudah. Di dalam proses belajar mementingkan partisipasi aktif dari tiap

siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk

meningkatkan proses belajar perlu lingkungan yang dinamakan “discovery

learning environment”, ialah lingkungan di mana siswa dapat melakukan

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang

mirip dengan yang sudah diketahui. Dalam tiap lingkungan selalu ada bermacam-

macam masalah, hubungan-hubungan dan hambatan yang dihayati oleh siswa

secara berbeda-beda pada usia yang berbeda pula.

Dalam belajar guru perlu memperhatikan 4 hal berikut ini:

1) Mengusahakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, minatnya perlu

ditingkatkan, kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Menganalisis struktur materi yang akan diajarkan, dan juga perlu disajikan

secara sederhana sehingga mudah untuk dimengerti siswa.

3) Menganalisis sequence. Guru mengajar, berarti membimbing siswa melalui

urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah, sehingga siswa

memperoleh pengertian dan dapat mentransfer apa yang sedang dipelajari.

4) Memberi reinforcement dan umpan balik.

5) Penguatan yang optimal terjadi pada waktu siswa mengetahui bahwa “ia

menemukan jawab”nya.
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4.  Teori belajar menurut Piaget(Ghanoe, 2010:14)

Dalam perkembangan intelektual terjadi proses yang sederhana seperti melihat,

menyentuh, menyebut nama benda dan sebagainya, adaptasi yaitu suatu rangkaian

perubahan yang terjadi pada tiap indvidu sebagai hasil inetraksi dengan dunia

sekitarnya

5. Teori Kontruktivisme

Hakikat pembelajaran konstruktivisme adalah pembentukan pengetahuan menurut

konstruktivistik memandang subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif

dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini,

subyek menyusun pengertian realitasnya.

Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur

kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa

harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisme

yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus menerus melalui

proses rekonstruksi.Yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa

dalam proses pembelajaran, si siswalah yang harus mendapatkan penekanan.

Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan

pembelajar atau orang lain.

Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan

belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa

akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif
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siswa.Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yaitu merupakan

adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di laboratorium, diskusi

dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan

pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar

tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pebelajar.

Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu:

(1) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang relevan,

(2) mengutamakan proses,

(3) menanamkan pembelajran dalam konteks pengalaman sosial,

(4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman.

6.  Teori Behavioristik(Slavin, 2000:143)

Menurut teori behavioristik, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah

laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan

respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan

perubahantingkah laku.

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus

dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus

adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat

peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa

terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik,

apa yang terjadi diantara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan
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karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah

stimulus dan respon. oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan

apa yang dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan

diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu

hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Faktor

lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan

(reinforcement). Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya

respon. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan

semakin kuat, begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement)

responpun akan tetap dikuatkan.

Sesuai dengan penjelasan Roberts dalam Lapono (2008: 1-1), jenis teori belajar

yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses pembelajaran dan

pendidikan adalah teori behaviourisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan

humanisme.

2. Prinsip-prinsip Belajar

Menurut Slameto (2003:20) prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat

penting yang harus ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Kalau hal-

hal tersebut diabaikan, dapat dipastikan pencapaian hasil belajar tidak optimal.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan proses belajar terutama berkaitan dengan hal-

hal sebagai berikut :

a. Kesiapan belajar

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal suatu

kegiatan belajar. Kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya sakit dan kondisi
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psikologis yang kurang baik, misalnya gelisah, tertekan, tidak menguntungkan

bagi kelancaran belajar.

b. Perhatian

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek. Belajar

sebagai suatu aktivitas kompleks sangat membutuhkan perhatian dari siswa yang

belajar.

c. Motivasi

Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan suatu

aktivitas. Siswa harus memiliki motivasi dalam belajar sehingga tujuan belajar

akan tercapai.

d. Keaktifan siswa

Yang melakukan kegiatan belajar adalah siswa, oleh karena itu siswa harus aktif

tidak boleh pasif. Dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari,

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliknya.

e. Keterlibatan langsung siswa

Dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, siswa harus terlibat langsung sehingga

mereka akan mudah memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari.

f. Pengulangan belajar

Materi pelajaran ada yang mudah dan ada yang sukar. Untuk mempelajarinya

siswa perlu membaca, berfikir, mengingat dan mengadakan latihan. Dengan

latihan berarti siswa mengulang materi yang telah dipelajari sehingga materi
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tersebut makin mudah diingat. Dengan pengulangan, tanggapan tentang materi

makin segar dalam pikiran siswa, sehingga makin mudah direproduksi.

g. Materi pelajaran yang merangsang dan menantang

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu anak terhadap

persoalan. Materi pelajaran yang merangsang dan menantang dapat membuat

siswa menjadi aktif sehingga meningkatkan motivasi belajar

h. Balikan dan penguatan terhadap siswa

Balikan adalah masukan yang sangat penting baik bagi siswa maupun guru, siswa

mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam suatu hal, di mana letak kekuatan

dan kelemahannya. Untuk merealisir balikan ini, guru hendaknya

memberitahukan kemajuan belajar siswa.Penguatan adalah suatu tindakan yang

menyenangkan dari guru terhadap siswa yang telah berhasil melakukan suatu

perbuatan. Dengan penguatan, diharapkan siswa akan mengulangi lagi perbuatan

yang sudah baik itu.

4. Pembelajaran

Menurut Hamalik (2006:239) pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan

prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran”. Dari teori-

teori yang dikemukakan banyak ahli tentang pembelajaran, Oemar

Hamalik mengemukakan 3 (tiga) rumusan yang dianggap lebih maju, yaitu:

a Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan

kondisi belajar bagi peserta didik.
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b Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi

warga masyarakat yang baik.

c Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan

masyarakat sehari-hari.

Kegiatan pembelajaran yang efektif antara lain:

a) Interaksi yaitu antara siswa dengan lingkungan sosialnya (guru & teman)

melalui diskusi, bermain peran, saling bertanya dengan media lainnya.

b) Membangkitkan motivasi siwa, yaitu motivasi (daya dorong untuk belajar)

dipengaruhi oleh keingintahuan & keyakinan akan kemampuan diri melalui

antara lain: pemberian tugas sekaligus meyakinkan kepada siswa bahwa

mereka bisa.

c) Memantapkan pengalaman awal siswa yaitu siswa membangun pengalaman

terhadap apa yang dipelajari, diwarnai oleh pengetahuan awal yang

dimilikinya. Guru harus berupaya untuk menggali pengalaman awal siswa

sebelum memulai pembelajaran.

d) Menerangkan siswa, yaitu suasana belajar  sangat mempengaruhi efektivitas

proses belajar mengajar. Siswa akan sulit membangun pemahaman jika dalam

keadaan tertekan.

Dengan demikian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan

kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan

yaitu tercapainya tujuan kurikulum.
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B. Pembelajaran Geografi

Bintarto (Sumarmi, 2012:7) memberikan definisi bahwa Geografi  adalah suatu

ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antara manusia, ruang,

ekologi, kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan

sesama tersebut. Menurut Sumarmi (2012:7) Geografi  adalah ilmu yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang

kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Geografi  tidak hanya

terbatas sebagai suatu deskripsi tentang bumi, atau permukaan bumi, melainkan

meliputi juga analisis hubungan antara aspek fisik dengan aspek manusia.

Pembelajaran Geografi  adalah seperangkat peristiwa yang dilakukan guru untuk

mengarahkan anak didik dalam memahami mengenai berbagai fenomena gejala

alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dengan

lingkungannya.

Tujuan Geografi  menurut Mulyadi (2006:9) meliputi tiga aspek yaitu

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yaitu:

a. pengetahuan adalah mengembangkan konsep dasar Geografi yang berkaitan

dengan pola keruangan dan proses-prosesnya. Ruang lingkup Geografi

berdasarkan definisi geografis lokakarya pada peningkatan kualitas mengajar

Geografi,

b. keterampilan adalah mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan

fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan,
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c. sikap adalah menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena

Geografi  yang terjadi dilingkungan sekitar.

Ruang lingkup Geografi  yaitu: Pengetahuan tentang fenomena alam dan

kehidupan dibumi (gejala geosfer). Dalam hal ini Geografi mencari meninjau

atau belajar berbagai faktor pada saat yang sama mencari dan menemukan

jawaban mengapa dan bagaimana terjadi fenomena geosfer, interaksi antara

manusia dan lingkungan dan spasial dan regional konteks. Dalam meninjau dan

mempelajari fenomena geosfer dan interaksi antar manusia dan lingkungan, yaitu

penyebaran gejala atau geosfer diwilayah ruang dan manusia interaksi dengan

lingkungan sekitar.

Hubungan Geografi  dengan IPS yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang

mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan serta kejadianya,

keadaan di bumi dan ruang lingkupnya. Serta ilmu Geografi  merupakan cabang

dari Ilmu Pengetahuan Sosial.

C. Model Problem Based Learning

ModelProblem Based Learning (PBL) pertama kali dikembangkan dan

diimplementasikan pada sekolah kedokteran di McMaster University Kanada pada

tahun 60-an. PBL sangat efektif untuk sekolah kedokteran dimana mahasiswa

dihadapkan pada permasalahan kemudian dituntut untuk memecahkannya.

Keterampilan untuk memecahkan masalah sangat dibutuhkan dalam profesi

dokter karena pada kenyataannya para dokter selalu dihadapkan pada masalah
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pasiennya sehingga harus mampu menyelesaikannya. Walaupun pertama

dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah kedokteran tetapi pada

perkembangan selanjutnya diterapkan dalan pembelajaran secara umum.

Menurut Barrow dalam Arend (2004: 392) Problem Based Learning merupakan

pembelajaran yang merupakan hasil dari suatu proses menginvestigasi,

pemahaman dan memberikan solusi dari suatu masalah. Dengan demikian prinsip

utama dari PBL adalah pemecahan masalah yang otentik. Masalah yang dibawa

ke dalam kelas merupakan stimulus atau respon awal dan kerangka utama proses

pembelajaran. Dalam PBL, siswa akan menimbulkan keterampilan memecahkan

masalah secara efektif, yang nantinya berguna di kehidupan profesionalnya dalam

proses pembelajaran.

PBL berangkat dari asumsi bahwa belajar merupakan proses konstruksi

pengetahuan secara aktif dan dipengaruhi oleh faktor sosial. PBL menggunakan

pendekatan student-center dimana siswa diberikan kebebasan untuk menentukan

topik yang menarik baginya dan menentukan bagaimana akan mempelajarinya.

Dalam PBL, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber

informasi. Guru sebagai fasilitator harus dapat membangun motivasi siswa secara

intrinsik tertarik dengan materi, membagi siswa dalam kelompok kerja dan

membantu siswa untuk menjadi pebelajar mandiri. Walaupun siswa diberi

kebebasan untuk menentukan topik, namun guru harus tetap memberikan tema

permasalahannya sehingga masalah yang diangkat relevan dengan kehidupan

sehari-hari dan relevan dengan materi yang dibahas.
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Menurut Widjajanti (2011: 392), modelproblem based learning memiliki lima

karakteristik sebagai berikut.

1. Pembelajaran didasarkan atas pemecahan masalah. Dalam proses

pembelajaran, siswa dibawa kepada masalah dalam kehidupan nyata yang

sifatnya penting dalam kehidupan sosial dan secara pribadi bermakna bagi

siswa. Masalah yang dibawa hendaknya kompleks dan memungkinkan

adanya berbagai macam solusi untuk masalah tersebut.

2. Adanya keterkaitan antar disiplin. Meskipun PBL diterapkan pada mata

pelajaran tertentu, misalnya Geografi, namun nantinya dalam pemecahan

masalahnya akan dapat melibatkan disiplin ilmu lain bergantung

kemampuan dan kemauan siswa.

3. Penyelidikan autentik. PBL mengharuskan siswa melakukan penyelidikan

autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah. Mereka harus

menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis,

mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, membuat

analisis serta merumuskan kesimpulan.

4. Menghasilkan produk/karya dan mempresentasikannya. PBL menuntut

siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau

peragaan yang menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang mereka

temukan. Produk tersebut berupa laporan, model fisik, rekaman video,

program komputer, tabel, gambar, dll. Karya tersebut selanjutnya

didemonstrasikan kepada teman-teman yang lainnya.

5. Kerja sama dalam kelompok kerja. Kelompok kerja merupakan aspek yang

penting dalam PBL untuk beberapa alasan. Pertama, kelompok kerja
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membangun rasa nyaman bagi siswa untuk mengutarakan pertanyaan terkait

masalah dan ide pemecahan masalah. Kedua, kelompok kerja membantu

membangun kemampuan berkomunikasi dan mengorganisasikan kelompok.

Terakhir, kelompok kerja membangun motivasi siswa sehingga mereka aktif

terlibat dalam penyelesaian tugas karena merasa bertanggung jawab

terhadap anggota kelompok lainnya. Namun kelompok tidak selalu dapat

bekerja efektif tanpa adanya pembimbing. Oleh karena itu, tugas guru

adalah memonitor interaksi dalam kelompok.Dalam PBL, siswa akan

memiliki pengalaman memecahkan masalah nyata sehingga dapat

menumbuhkan beberapa kompetensi dari dalam diri siswa.

 Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Model Pembelajaran Problem
Based Learning

Menurut Widjajanti(2011:67), model problem based learning memiliki beberapa

kelebihan dan kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Kelebihan

Sebagai suatu strategi pembelajaran, PBL memiliki beberapa kelebihan

diantaranya adalah:

1. PBL dirancang utamanya untuk membantu pebelajar dalam membangun

kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan intelektual mereka, dan

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan dengan

pengetahuan baru.

2. Membuat mereka menjadi pebelajar yang mandiri dan bebas.
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3. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami

isi pelajaran, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa,

4. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata,

5. Membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung

jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan di samping itu, juga dapat

mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun

proses belajarnya.

6. Melalui problem based learning bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa

setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu

yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru

atau dari buku-buku.

7. Dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar

sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

b. Kelemahan Problem Based Learning

Menurut Widjajanti(2011:67), disamping kelebihanProblem Based Learning juga

memiliki kelemahan diantaranya:

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan

merasa enggan untuk mencoba.

2. Keberhasilan model pembelajaran melalui problem based learning

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.
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3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka

ingin pelajari.Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based

Learning:

Tabel 2. Langkah-langkah Problem Based Learning

Langkah-langkah Model
Pembelajaran Problem Based

Learning
Kegiatan yang dilakukan guru

1. Orientasi siswa pada
masalah

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan
dan memotivasi siswa yang terlibat
dalam pemecahan masalah

2. Mengorganisir siswa dalam
belajar

 Guru membagi siswa dalam kelompok
 Guru membantu siswa dalam

mendefinisikan dan mengorganisir tugas-
tugas belajar yang berhubungan dengan
masalah.

3. Membimbing penyelidikan
(inqury) individu maupun
kelompok

 Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen dan
penyelidikan untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah

4. Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

 Guru membantu siswa dalam
merencanakan dan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan, video, model
dan membantu mereka membagi tugas
dengan temannya.

5. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

 Guru membantu siswa untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses yang
digunakan

Sumber: Widjajanti(2011:41)
Model PBLsering disebut dengan nama metode pemecahan masalah merupakan

suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan

melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu

berada, atas inisiatif sendiri. Model ini menuntut kemampuan untuk dapat melihat
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sebab akibat atau relasi- relasi diantara berbagai data, sehingga pada akhirnya

dapat menemukan kunci pembuka masalahnya.

Kegiatan semacam ini merupakan ciri yang khas daripada suatu kegiatan

intelegensi. Model ini mengembangkan kemampuan berfikir yang dipupuk

dengan adanya kesempatan untuk mengobservasi problema, mengumpulkan data,

menganalisa data, menyusun suatu hipotesa, mencari hubungan (data) yang hilang

dari data yang telah terkumpul untuk kemudian menarik kesimpulan yang

merupakan hasil pemecahan masalah tersebut. Cara berfikir semacam itu lazim

disebut cara berfikir ilmiah.

Cara berfikir yang menghasilkan suatu kesimpulan atau keputusan yang diyakini

kebenarannya karena seluruh proses pemecahan masalah itu telah diikuti dan

dikontrol dari data yang pertama yang berhasil dikumpulkan dan dianalisa sampai

kepada kesimpulan yang ditarik atau ditetapkan.

D. TeoriMedia Pembelajaran

a. Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah berarti ‘perantara’ atau ‘penyalur’. Media

pembelajaran merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.

Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajarcenderung

diartikan sebagai alat alat grafis, fhotografis, atau elektronik untukmenangkap,

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal(Arsyad,

2013:3).Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau digantikan dengan kata
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“teknologi” yang berasal dari bahasa latin yaitu tekne (bahasa Inggris;art) dan

logos (bahasa Indonesia; ilmu). Bila dihubungkan dengan pendidikan atau

pengajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagaiperluasan konsep

tentang media, dimana teknologi bukan sekedar benda, alat, bahan, atau perkakas,

tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan organisasidan manajemen yang

berhubungan dengan penerapan ilmu (Arsyad, 2002:3-5).

Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk

pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses komunikasi dimana pembelajar,

pengajar, dan bahan ajar saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa bentuk

komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk menyampaikan pesan.

Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, diantaranya adalah

hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan

suara yang direkam.

Menurut Arsyad (2002:16)Media pendidikan atau media pembelajaran tumbuh

dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Substansi

dari media pembelajaran adalah:

1. Bentuk saluran yang digunakan menyalur pesan, informasi atau bahan

pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar

2. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat

merangsang pembelajar untuk belajar

3. Bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk

belajar dan
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4. Bentuk-bentuk komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar,

baik cetak maupun audio, visual dan audio visual

Disamping sebagai sistem penyampai atau pengantar, media sering diganti dengan

kata mediator. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi dan

peranannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam

proses belajarGagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jeniskomponen

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar,sementara itu

Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yangdapat menyajikan

pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya media adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa

sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar.Kesimpulanya media

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan

pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang

perhatian dan minat siswa dalam belajar.

b. Ciri-ciri Media Pembelajaran

Menurut Arsyad (2013:6) media pembelajaran memiliki ciri-ciri umum sebagai

berikut:

a) Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai

hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, di dengar,

diraba oleh panca indera.

b) Media pembelajaran memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan terdapat dalam
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perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta

didik.

c) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio

d) Media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik

di dalam maupun di luar kelas.

e) Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

f) Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya radio, televisi),

kelompok besar atau kelompok kecil (film, slide, video), atau perorangan

(misalnya modul, komputer, video recorder).

g) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan

dengan penerapan suatu ilmu.

Menurut Gerlach dan Erly (Arsyad, 2013:18) mengemukakan tiga ciri media yang

merupakan petunjuk mengapa media dipergunakan dan apa saja yang dapat

dilakukan oleh media yang guru mungkin tidak mampu atau kurang efisien untuk

melakukanya. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Ciri Fiksatif

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristia atau obyek. Suatu peristiwa

atau obyek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografis,

video tape, disket komputer dan film. Suatu obyek yang telah diambil
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gambarnya (direkam) dengan kamera dapat dengan mudah diproduksi kapan

saja diperlukan.

2. Ciri manipulatif

Ciri manipulatif yaitu dimana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-

hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan

teknik pengambilan gambar time lapse recording

3. Ciri distributif

Ciri distributif yaitu suatu ciri dimana dimungkinkannya suatu obyek

ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang

relatif lama mengenai kejadian ini.

b. Fungsi Media Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran dapat membantu meningkatkanpemahaman dan

daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari.Menurut Sanaky

(2009:6-7) menyebutkan cara yang digunakan untuk merangsang siswa dalam

belajar dengan menggunakan media pembelajaran adalah:

1. Menghadirkan objek sebenarnya dan obyek langkah

2. Membuat duplikasi dari objek sebenarnya

3. Membuat konsep abstrak ke konsep konkret

4. Memberi kesamaan persepsi

5. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak

6. Menyajikan ulang informasi secara konsisten
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7. Memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai dan menarik sehingga

dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Arsyad (2013:21) manfaat media pengajaran dan proses belajar siswa

yaitu:

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapatmenumbuhkan

motivasi belajar

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

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan

pengajaran

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

melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru

tidak kehabisan tenaga apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran

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

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan, dan lain-lain.

Menurut Sanaky(2009:5) Selain itu fungsi media pembelajaran bagi pengajar

yaitu:

1. Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan

2. Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik

3. Memberikan kerangka sistematik mengajar secara baik

4. Memudahkan kembali pengajar terhadap materi pelajaran

5. Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran
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6. Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar

7. Meningkatkan kualitas pelajaran.

Menurut Sanaky(2009:7) Adapun fungsi media pembelajaran bagi siswa adalah

untuk:

1. Meningkatkan motivasi belajar

2. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pengajar

3. Memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar untuk

belajar

4. Memberikan inti informasi, pokok-pokok secara sitematik sehingga

memudahkan pembelajar untuk belajar

5. Merangsang pembelajar untuk berfokus dan beranalisis

6. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan

7. Pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang

disajikan pengajar lewat media pembelajaran (Sanaky, 2009:5)

c. Manfaat Media Pembelajaran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penggunaan media pembelajaran

dan karakteristik siswa dapat menimbulkan interaksi dan meningkatkan hasil

belajar siswa. Artinya bahwa setiap siswa akan mendapat keuntungan atau

manfaat yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai

dengan karakteristiknya.

Maka dapat diambil kesimpulan manfaat dari penggunaan mediapembelajaran di

dalam proses belajar mengajar dapat mengarahkan perhatiansiswa sehingga
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menimbulkan motivasi untuk belajar dan materi yang diajarkanakan lebih jelas,

cepat dipahami sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar

interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih

efektif dan lebih efisien. Aristo Rahadi (2003:15) manfaat media dalam

pembelajaran, yaitu:

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu

konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang

beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada siswa secara

seragam. Setiap siswa yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran

melalui media yang sama, akan menerima informasi yang persis sama seperti

yang diterima oleh siswa-siswa yang lain. Dengan demikian, media juga

mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa  di manapun berada.

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi

melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun

memanipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih

jelas, lengkap, menarik fisik siswa maupun emosional. Pendeknya, media dapat

membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak

monoton dan tidak membosankan.

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
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Jika dipilih dan dirancang dengan baik, media dapat membantu guru dan siswa

melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa

media, mungkin seorang guru akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa.

Namun, dengan media guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru

yang aktif tetapi juga siswanya.

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga

Keluhan yang selama ini kita dengar dari guru adalah kurangnya waktu untuk

mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu

untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tak harus terjadi jika

guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya tanpa media seorang

guru tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem

peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal dengan

bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kapada anak.

Biarkan media menyediakan materi pelajaran yang memang sulit untuk disajikan

oleh guru secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai

secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media

guru tidak harus menjelaskan materi secara berulang – ulang, sebab hanya dengan

sekali sajian menggunakan media siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa

Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien tetapi

juga membantu siswa menyerap materi belajar mendalam dan utuh. Bila hanya
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mendengarkan informasi verbal saja, siswa mungkin kurang memahami pelajaran

secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh,

merasakan atau mengalami sendiri melalui media maka pemahaman siswa pasti

akan lebih baik.

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat

melakukan kegiatan belajar secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun tanpa

tergantung pada keberadaan seorang guru. Program-program pembelajaran audio

visual termasuk program pembelajaran menggunakan komputer, memungkinkan

siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri, tanpa terikat oleh waktu

dan tempat.  Penggunaan media akan menyadarkan siswa betapa banyak sumber-

sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan untuk belajar.

7) Media dapat menunjukkan sifat positif siswa terhadap materi dan proses belajar

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga medorong

siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-

sumber ilmu pengetahuan. Kebiasaan siswa untuk belajar dari berbagai sumber

tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada siswa untuk senantiasa berinisiatif

mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan.

8) Merubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif

Dengan memanfaatkan media dengan baik, seorang guru bukan lagi menjadi satu-

satunya sumber belajar bagi siswa. Seorang guru tidak perlu menjelaskan seluruh
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materi pelajaran, karena dapat berbagi peran dengan media. Dengan demikian,

guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-

aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan

kepribadian, memotivasi belajar, dll.

Teori media diantaranya kerucut pengalaman belajar menurut Edgar Dale (1969)

melukiskan berbagai pengalaman belajar dalam suatu kerucut yang disebut

dengan kerucut pengalaman (Cone of Experience)

Sumber: Arsyad (2002:23)

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Menurut Dale (1969)

Berdasarkan penggolongan tingkatan tersebut ternyata pengajaran melalui

lambang kata mempunyai nilai yang sangat rendah. Oleh karena itu agar

pegajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi siswa maka

perlu dipikirkan mengenai bentuk media yang akan digunakan agar siswa

mendapat pengalaman yang lebih menarik.
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Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori

penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience

(kerucut pengalaman Dale) yang menggambarkan elaborasi yang rinci dari konsep

tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner sebagaimana diuraikan

sebelumnya. Hasil belajar seseorang dapat diperoleh mulai dari pengalaman

langsung (konkret), kenyataan yang ada dilingkungan kehidupan seseorang

keudian melalui  benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin

keatas dipuncak kerucut semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Namun

hal itu tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang

dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya.

Tingkat pengalaman pemerolehan hasil belajar seperti yang digambarkan oleh

Dale sebagai suatu proses komunikasi. Materi yang ingin disampaikan dan

diinginkan siswa dapat menguasainya disebut sebagai pesan. Guru sebagai sumber

pesan menuangkan pesan kedalam simbol-simbol tertentu (encoding) dan siswa

sebagai penerima menafsirkan simbol-simbol tersebut sehingga dipahami

sebagain pesan (decoding). Cara pengolahanya pesan komunikasi dapat

digambarkan sebagai berikut:

Pesan diproduksi dengan :                     Pesan dicerna dan diinterpretasi dengan:
Berbicara, menyanyi, memainkan           Mendengarkan
Alat musik, dsb
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Memvisualisasikan melalui film,             Mengamati
Foto, lukisan, gambar, model,
Patung, grafik, kartun, gerakan
Nonverbal

Menulis atau mengarang                          Membaca

Sumber: Arsyad (2002:16)

d. Jenis-Jenis Media

Menurut Seels & Glasgow (Arsyad: 2002:17)  dibagi kedalam dua kategori luas,

yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir yaitu:

1. Pilihan Media Tradisional
a Visual diam yang diproyeksikan

 Proyeksi tak tembus pandang
 Proyeksi overhead
 Slides
 Filmstrips

b Visual yang tak diproyeksikan
 Gambar
 Poster
 Foto
 Charts, grafik, diagram
 Pameran, papan info, papan-bulu

c Audio
 Rekaman piringan
 Pita kaset, reel, cartridge

d Penyajian Multimedia
 Slide plus suara
 Multi-image

e Visual dinamis yang diproyeksikan
 Film
 Televisi
 Video

f Cetak
 Buku teks
 Modul, teks terprogram
 Workbook
 Majalah ilmiah, berkala
 Lembaran lepas

g Permainan
 Teka-teki
 Simulasi
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 Permainan papan
h Realia

 Model
 Specimen
 Manipulatif

2. Pilihan Media Tekhnologi Mutakhir

a.   Media berbasis telekomunikasi
 Telekonferen
 Kuliah jarak jauh

b. Media berbasis mikroprosesor
 Computer- assisted instruction
 Permainan komputer
 Sistem tutor intelijen
 Interaktif
 Hypermedia
 Compact (video) disc

d.  Teori Game

Menurut Dimiyati (2006:29) teori permainan atau game theory adalah bagian dari

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua

pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Teori game adalah

studi tentang model yang berkaitan dengan konflik maupun kerja sama antara para

pembuat keputusan yang cerdas dan rasional.Teori game terkait dengan tindakan

yang dilakukan oleh para pengambil keputusan, dan mereka menyadari bahwa

pilihan tindakan yang diambil akan memengaruhi satu sama lain. Teori ini

pertama kali dikembangkan oleh orang Perancis yang bernama Emile Borel pada

tahun 1921, yang selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh John Van Neeman

dan Oskar Morgenstern sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang

bersaing. John Van Neeman dan Oskar Morgenstern mengungkapkan bahwa:

“permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing

dari dua sampai beberapa orang atau kelompok  dengan memilih strategi yang
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dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk

meminimalkan kemenangan lawan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa, teori bermain adalah merupakan suatu teori yang mengedepankan konsep-

konsep dalam suatu permainan sebagai suatu landasan.

E. MediaTeka-teki Silang

Permainan  teka-teki  silang  ini  pertama  kali  dikenalkan oleh  Arthur Wynne

pada  tanggal  21  Desember  1913. Awalnya  Arthur  yang  bekerja  di sebuah

media New York World diberikan tugas untuk membuat permainan yang menarik

para  pembaca.  Suatu  kali,  ia  teringat  pada  masa  kecilnya.  Arthur  ingat

bahwa  ia  pernah  memainkan  sebuah  permainan  yang  dinamakan  “Magic

Squares”. Permainan   itu adalah permainan    kata-kata, dimana sang pemain

harus menyusun kata agar sama mendatar dan  menurun  hingga membentuk

kotak. Dari permainan  ini,  ia  kemudian  mencoba  berkreasi  dengan  menambah

luasan  katakata dengan bentuk  yang lebih kompleks dan  untuk menyusun hal

itu, ia memberi semacam pertanyaan untuk membuka kunci jawabannya.

Kemudian, pada tahun 1942-an, New York Times, koran ternama di Amerika

membuat semacam standar untuk TTS. Standar itu seperti bentuk yang simetris

dan panjang kata minimal tiga huruf. Hal ini membuat permainan TTS makin

digemari dan  populer, hingga akhirnya menyebar ke berbagai belahan

dunia.Teka-teki  silang  merupakan permainan  sederhana  yang  banyak

dimainkan dari berbagai kalangan. Cara bermain permainan ini memang

sederhana, hanya  merangkaikan jawaban soal dengan benar dan mengisikan

jawabanya pada kotak kosong yang tersedia di papan teka-teki  silang namun

jawaban satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan. Apabila satu jawaban
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salah maka akan sulit menemukan jawaban kata dari  soal selanjutnya. Aturan

permainan ini, kata yang dimasukkan  minimal  berjumlah  tiga  huruf,  terdapat

kata  yang  tersusun  secara mendatar  dan  menurun  dan  kata  yang  tidak

berkaitan  itu  dibatasi  dengan  kotak hitam.  Pembuatan  permainan  ini  dimulai

dari  mendesain  papan  teka-teki  silang yang  kemudian  pembuat  akan  mencari

sendiri  jawaban  yang  cocok  dengan keadaan papan teka-teki silang sehingga

kata per kata dapat terangkai.

Teka-teki silang merupakan permainan yang berupa rangkaian kotak bujur

sangkar atau persegi empat sama sisi. Kotak-kotak tersebut diberi nomor yang

mengindikasikan nomor jawaban.Nomor jawaban diisi dalam bentuk mendatar

atau menurun.Kotak tersebut harus diisi dengan huruf-huruf yang membentuk

sebuah kata yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah

disediakan.Setiap penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar

mengajar tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran

Teka Teki Silang (TTS) yang merupakan media pembelajaran  yang tepat

digunakan untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi guru dengan siswa

dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian yang dimaksud dengan

media teka- teki silang adalah media yang dirancangan sedemikian rupa dengan

pertanyaan menurun atau mendatar, sehingga diperoleh jawaban yang sesuai atau

cocok dengan pertanyaan yang nantinya akan membentuk kata yang saling

berhubungan secara vertikal dan horizontal. Unsur-unsur teka-teki silang, antara

lain:

1. Pertanyaan
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Pertanyaan-pertanyaan dalam teka-teki silang terdiri dari pertanyaan mendatar dan

menurun.Dalam membuat pertanyaan sebaiknya disesuaikan dengan taraf berfikir

siswa dan kebutuhan belajar siswa. Dalam penelitian ini aspek kemampuan yang

diuji adalah kemampuan kognitif dengan enam tingkatan kemempuan yaitu

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis (C5),

evaluasi (C6).

2. Kolom-kolom huruf

Dalam teka-teki silang terdapat kolom-kolom. Kolom tersebut merupakan tempat

untuk menempatkan huruf-huruf yang akan membentuk suatu kata tertentu.

Dalam pembelajaran yang menggunakan media teka-teki silang, guru dapat

memvariasikan kolom-kolom teka-teki silang dengan berbagai bentuk, gambar

atau warna, sehingga akan menarik perhatian siswa. Dengan demikian siswa akan

merasakan kesan yang berbeda ketika mengikuti proses pembelajaran yang

menyenangkan.

3. Kunci jawaban teka-teki silang

Kunci jawaban dalam teka-teki silang dimaksudkan sebagai pedoman dalam

pengoreksian.Dalam pembelajaran dengan menggunakan media teka-teki silang,

sebaiknya guru membuat kunci jawaban untuk mempermudah kegiatan

pemeriksaan yang dilakukan.

a. Jenis –Jenis Teka Teki Silang

Menurut Karyati (2010:57), semenjak 10 tahun setelah teka-teki silang dilahirkan

kembali ke Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Eropa.
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Gambar 2. TTS Diamond

Gambar 3. TTS yang kita kenal sekarang

b. Langkah – Langkah Pembelajaran

Menurut Karyati (2010:63) langkah- langkah pembelajaran dengan menggunakan

media pembelajaran teka-teki silang antara lain:
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1. Langkah pertama adalah mencurahkan gagasan (brainstorming) beberapa

istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan materi pembelajaran

2. Menyusun kotak teka-teki silang sederhana, yang mencakup item-item

sebanyak yang anda dapat.

3. Membagikan kotak teka-teki silang kepada peserta didik dengan berkelompok

atau individu.

4. Masukan kata yang beresuaian dengan panjang kotak yang tersedia secara

berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh

5. Aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah

karakter pada pengisian kata-kata kedalam kotak teka-teki.

6. Mengisi teka-teki tersebut secara mendatar ataupun menurun.

7. Tentukan batasan waktu.

8. Beri hadiah kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat

dan benar.

c. Keunggulan dan KelebihanMediaTeka – Teki Silang

Menurut Karyati (2010:78) media teka-teki silang mempunyai keunggulan

sebagai berikut:

1) Keunggulan mediateka teki silang

Keunggulanya yaitu lebih simpel untuk diajarkan, selain itu dapat melatih

ketelitian atau kejelian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengasah

otak.

2) Kelemahan mediateka – teki silang
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Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kekurangan atau kelemahan dari media pembelajaran mediaini adalah setiap

jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi siswa

merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal dan itu akan

berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang

siswa tidak bisa menjawab. Selain itu media ini hanya bisa diberikan pada

akhir pembelajaran untuk dijadikan evaluasi oleh guru untuk mengetahui

sejauh mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran.

Menurut M. Ghanoe (2010:17)manfaatnya dari pembelajaran dengan mediaTTS

antara lain:

a) Dapat mengasah daya ingat

Ketika teka-teki disodorkan, anak akan menyisir semua pengalaman-

pengalamannya hingga waktu itu. Selanjutnya ia akan memilah-milih

semua pengalamannya itu sekiranya cocok (sesuai) untuk menjawab teka-

teki yang ada. Dengan demikian, manfaat teka-teki sebagai pengasah daya

ingat telah didapatkan oleh seorang anak.

b) Belajar klasifikasi

Hanya jenis teka-teki yang meminta jawaban terkait golongan yang

diminta, semisal buah-buahan, binatang, alat transportasi, nama seseorang,

nama-nama benda dan sebagainya. Ketika anak disodori teka-teki tersebut,

maka seorang anak juga mendapatkan kesempatan untuk beradu

pengetahuan dengan lawan mainnya.

c) Mengembangkan kemampuan analisa
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Hampir semua jenis teka-teki memilikinya. Ketika sebuah pertanyaan

disodorkan, seorang anak akan mengulas kembali seluruh pengalamannya

dan menganalisis pengalaman-pengalaman itu. Mana yang cocok untuk

menjawab dan makna yang cocok untuk beragumentasi terhadap jawaban

yang dipilihnya.

d) Menghibur ketika anak sedang diberi teka-teki untuk dijawab, secara tidak

langsung ia akan melupakan ingatan-ingatan tertentu. Jika anak sedang

cemas misalnya, kecemasan itu akan terganti dengan kesibukannya dalam

mencari jawaban dari teka-teki yang ada.

e) Merangsang kreativitas secara tidak langsung anak juga akan dibantu teka-

teki untuk menyalurkan potensi-potensi kreatifitas yang dimilikinya. Di

dalam mempertahankan jawaban misalnya, anak akan belajar

beragumentasi, memilih bahasa yang mudah dipahami orang lain dan

mencari cara-cara alternatif untuk menjawab. Tidak jarang ketika mencari

jawaban soal, seorang anak akan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru

yang belum tentu didapatkan sebelumnya.

F. Berpikir Pemahaman

1. Pemahaman

Pengertian pemahaman  yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang

dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) mengemukakan

bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk

menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan
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menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan

dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan,

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya

tanpa keharusan untuk menghubungkan dengan hal-hal yang lain. Kemampuan ini

dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: menerjemahkan (translation x),

menginterprestasi (interpretation), danmengekstrapolasi (extrapolation).

Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain,

memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai

segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu

dengan menggunakan kata-kata sendiri(Benjamin S. Bloom, Anas Sudijono

2009: 50)

Menurut Taksonomi Bloom dalam Daryanto(2008: 106) mengemukakan bahwa

Pemahaman (comprehension) kemampuan ini umumnya mendapat penekanan

dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa

yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah

pilihan ganda dan uraian.
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Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi

tiga, yaitu:

a) Menerjemahkan (translation)

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (translation) arti dari

bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak

menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang

mempelajarinya.

b) Menginterpretasi (interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk

mengenal dan memahami. Ide utama suatu komunikasi.

c) Mengekstrapolasi (extrapolation)

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia

menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah  kemampuan

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui

dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang

sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Dengan kata lain, memahami adalah

mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta

didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau

memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata

sendiri. Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

menerjemahkan (translation), menginterpretasi (interpretation), mengekstrapolasi

(extrapolation).
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2. Berpikir Pemahaman

Taksonomi Anderson dan Krathwohl membagi pemahaman menjadi dua dimensi.

Dimensi pertama adalah Knowledge Dimension (dimensi pengetahuan) dan

Cognitive Process Dimension (dimensi proses kognisi). Perspektif dua dimensi

Anderson dan Krathwohl dapat digambarkan dengan tabel berikut.

Tabel 3. Dimensi Proses Kognisi

(Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl, 2002:17)

Dalam kata kerja operasional pada dimensi proses kognisi dalam taksonomi

Anderson terdapat Kata Kerja Operasional (KKO) Ranah Kognitif (Anderson)

yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat : Menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan

2. Memahami : Menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan,

dan membuat perhitungan
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3. Menerapkan : Memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan

mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda

atau berlainan.

4. Menganalisis : Memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola

5. Menilai : Berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa?

6. Menciptakan : Menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang

sebelumnya kurang jelas

G. Kemampuan Berpikir Pemahaman

Menurut Anderson Krathwoll (2002:76), kemampuan berpikir pemahaman:

a) Pengetahuan Faktual

Pengetahuan ini berkaitan dengan pernyataan benar karena sesuai dengan keadaan

yang sesungguhnya.Pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang

terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu.

Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Ada dua

macam pengetahaun faktual, yaitu (1) pengetahuan tentang terminologi

(knowledge of terminology) dan (2) pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-

unsur (knowledge of specific details and element).

1) Pengetahuan tentang terminologi (knowledge of terminology): mencakup

pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang bersifat verbal

maupun non verbal. Setiap disiplin ilmu biasanya mempunyai banyak sekali

terminologi yang khas untuk disiplin ilmu tersebut. Beberapa contoh

pengetahuan tentang terminologi: pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan

tentang istilah ilmiah, dan pengetahuan tentang simbol dalam peta.
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2) Pengetahuan tentang rincian spesifikdan elemen-elemen/unsur-unsur

(knowledge of specific details and element): mencakup pengetahuan tentang

kejadian, orang, waktu dan informasi lain yang sifatnya sangat spesifik.

Beberapa contoh pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur,

misalnya pengetahuan tentang nama tempat dan waktu kejadian, pengetahuan

tentang kode produk komponen elektronika, dan pengetahuan tentang sumber

informasi. Contoh dari pengetahuan faktual yaitu: Pengetahuan faktual

meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus dan elemen-

elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang,

tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Sebagai contoh dari pengetahuan

faktual adalah sebagai berikut:

 pengetahuan tentang langit, bumi, dan matahari;

 pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta;

 pengetahuan tentang matahari yang mengeluarkan sinar panas;

 pengetahuan tentang desa dan kota

b) Pengetahuan Konseptual

Pengetahuan ini berkaitan dengan klasifikasi kategori, prinsip-prinsip,

generalisasi, teori, model dan struktur. Pengetahuan materi konseptual ditandai

dengan kemampuan mengklasifiklasi data, mengelompokkan data berdasarkan

ciri-ciri kesamaanya, atau berdasarkan perbedaanya, menunjukkan kekuatan atau

kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-prinsip menyimpulkan,

menguasai teori, menunjukkan contoh, dan menganali struktur.
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Pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar

dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi bersama sama.

Pengetahuan konseptual mencakup skema, model pemikiran, dan teori baik yang

implisit maupun eksplisit. Ada tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu

pengetahaun tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan

generalisasi, dan pengetahuan tentang teori, model, dan struktur.

1) Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori:mencakup pengetahuan tentang

kategori, kelas, bagian, atau susunan yang berlaku dalam suatu bidang ilmu

tertentu. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori merupakan

pengetahuan yang sangat penting sebab pengetahaun ini juga menjadi dasar

bagi peserta didik dalam mengklasifikasikan informasi dan pengetahuan.

Tanpa kemampuan melakukan klasifikasi dan kategorisasi, peserta didik akan

mengalami kesulitan dalam belajar. Beberapa contoh pengetahuan tentang

kelasifikasi dan kategori: pengetahuan tentang bagian-bagian kalimat,

pengetahuan tentang pengelompokan material elektronika, dan pengetahuan

tentang pengelompokan tumbuhan dan hewan.

2) Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi:mencakup abstraksi hasil

observasi ke level yang lebih tinggi, yaitu prinsip atau generalisasi. Prinsip

dan generalisasi merupakan abstraksi dari sejumlah fakta, kejadian, dan saling

keterkaitan antara sejumlah fakta. Contoh pengetahuan tentang prinsip dan

generalisasi adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip belajar.

3) Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur:mencakup pengetahuan

tentang prinsip dan generalisasi dan saling keterkaitan antara keduanya yang

menghasilkan kejelasan terhadap suatu fenomena yang kompleks.
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Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur merupakan jenis pengetahuan

yang sangat abstrak dan rumit, seperti pengetahuan tentang model atom.

Pengetahuan konseptual memuat ide (gagasan) dalam suatu disiplin ilmu yang

memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan sesuatu objek itu contoh atau

bukan contoh, juga mengelompokkan (mengkategorikan) berbagai objek.

Pengetahuan konseptual meliputi prinsip (kaidah), hukum, teorema, atau rumus

yang saling berkaitan dan terstruktur dengan baik (Anderson, L. & Krathwohl, D.

2001). Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori,

pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan teori, model, dan struktur. Contoh

pengembangan konsep yang relevan misalnya sebagai berikut:

 pengetahuan tentang teori evolusi dan rotasi bumi;

 pengetahuan tentang fungsi peta dalam Geografi ;

 pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa;

c) Pengetahuan Prosedural

Meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai

sistem program (meliputi input, proses dan output)Pengetahuan prosedural

merupakan pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu yang dapat berupa

kegiatan atau prosedur. Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah

atau tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Perolehan

pengetahuan prosedural dilakukan melalui suatu metode penyelidikan dengan

menggunakan keterampilan-keterampilan, teknik dan metode serta kriteria

tertentu.
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Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan

dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi,

mengembangkan ide, atau berargumentasi. Di sini terdapat penguasaan untuk

merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan proses yang

seharusnya. Contoh pengetahuan prosedural antara lain sebagai berikut:

 pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan panas matahari sebagai sumber

tenaga;

 pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan gambar peta;

 pengetahuan tentang teknik-teknik penerapan dan pembuatan karya lukis

menggunakan cat air di atas kanvas.

Tabel 4.Kata kerja dalam taksonomi Anderson adalah sebagai berikut:

( Soedjadi, 2006:34)

Menurut Soedjadi (2006:34), Anderson dan Krathwohl sendiri mengakui bahwa

hasil revisinya ini lebih melihat fungsi otak dalam satu kesatuan ranah (domain).

Tidak seperti sebelumnya yang menggunakan klasifikasi dalam tiga ranah, yaitu



56

kognitif, afektif dan psikomotor. Pembagian tersebut dikritisi banyak pihak karena

cenderung membuat pendidikan beranggapan bahwa adanya isolasi aspek-aspek

dalam sebuah tujuan yang sama.Berpikir tentu saja merupakan aktifitas

menggunakan otak. Karena informasi yang dipikirkan berat, maka reaksi tubuh

dan gesture penyerta semacam itu menjadi indikasi seseorang sedang berpikir.

Menfungsikan otak berarti menggunakan pikiran atau berpikir yang berarti

mengartikan berpikir (thinking) sebagai (1) interpolasi yang memenuhi informasi,

(2) ekstrapolasi yang melampaui informasi yang diberikan, dan (3) re-interpretasi

yang mengatur kembali informasi. Terkait dengan hal ini pula, menurut Soedjadi

(2006:18) menyarankan pengertian berpikir sebagai upaya mengarahkan dan

menghasilkan perilaku untuk memecahkan (solve) atau mencari solusi dari suatu

masaah. Pengertian ini selevel dengan kategori metakognitif Anderson dan

Krathwohl.

H. Teori yang Mendukung Teka-Teki Silang dengan Model Problem Based
Learning Dapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir
PemahamanMateri  Ajar

John Dewey (Widjajanti, 2011:68) terkenal dengan kelas demokrasi,

mengemukakan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih

besar dan kelas merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah yang ada

dalam kehidupan nyata (masalah autentik). Dewey menganjurkan agar guru

memberi dorongan kepada siswanya terlibat dalam proyek atau tugas-tugas

berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalahnya. Menurut

paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari

pikiran guru kepada murid-muridnya. Artinya bahwa siswa harus aktif secara fisik
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maupun mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan

kognitif yang dimilikinya. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui

interaksi mereka dengan obyek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka.

Menurut Piaget (Widjajanti, 2011:69), penekanan teori kontruktivisme pada

proses untuk menemukan teori atau pengetahuan dibangun berdasarkan realitas

lapangan. Seseorang akan tertantang menghadapi gejala dan pengalaman yang

baru dibandingkan skema pengetahuan yang sudah dipunyai. Sebagaimana Piaget,

Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu

berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka berusaha

memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Namun

berbeda dengan Piaget, Vygotsky memberi tempat yang lebih penting pada aspek

sosial pembelajaran Ibrahim dan Nur (Widjajanti, 2011:75). Vygotsky percaya

bahwa interaksi sosial dengan orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan

memperkaya perkembangan intelektual siswa. Hmelo-Silver, Chernoblisky, dan

DaCosta (Widjajanti, 2011:87) juga menyatakan bahwa para siswa yang belajar

pengetahuan dalam pemahaman berpikir seperti PBL kemungkinan besar dapat

mengingat kembali dan mentransfer pengetahuan mereka untuk masalah baru.

Menurut pandangan psikologi kognitif Pasek (Arends 2004:415) terdapat tiga

prinsip dalam pembelajaran yang berkaitan dengan PBL, yaitu:

1. Belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan.

2. Knowing About Knowing (metakognisi) mempengaruhi pembelajaran.

Metakognisi dipandang sebagai elemen esensial keterampilan belajar seperti
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setting tujuan (what am I going to do), strategi seleksi (how am I doing it?),

dan evaluasi tujuan (did it work?).

3. Faktor-faktor kontekstual mempengaruhi pembelajaran. Prinsip ketiga ini

adalah tentang penggunaan pengetahuan. Pembelajaran biasanya dimulai

dengan penyampaian pengetahuan oleh guru kepada siswa, kemudian

disertai dengan pemberian tugas-tugas berupa masalah untuk meningkatkan

penggunaan pengetahuan.

PBL dapat dimulai dengan mengembangkan masalah yang: (1) menangkap minat

siswa dengan menghubungkannya dengan isue di dunia nyata; (2)

menggambarkan atau mendatangkan pengalaman dan belajar siswa sebelumnya;

(3) memadukan isi tujuan dengan kemampuan berpikir pemahaman; (4)

membutuhkan kerjasama, metode banyak tingkat (multi-staged method) untuk

menyelesaikannya; dan (5) mengharuskan siswa melakukan beberapa penelitian

independent untuk menghimpun atau memperoleh semua informasi yang relevan

dengan masalah tersebut. Karena dalam PBL pembelajaran mendasarkan pada

masalah, maka pemilihan masalah menjadi hal yang sangat penting. Masalah

untuk PBL seharusnya dipilih sedemikian hingga menantang minat siswa untuk

menyelesaikannya, menghubungkan dengan pengalaman dan belajar sebelumnya,

dan membutuhkan kerjasama dan berbagai strategi untuk menyelesaikannya.

Sesuai karakteristik PBL, guru perlu pandai-pandai menempatkan diri sebagai

fasilitator yang baik. Guru disarankan memfasilitasi diskusi siswa hanya jika

benar-benar diperlukan. Dalam keadaan diskusi menemui kebuntuan, guru dapat

memancing ide siswa dengan pertanyaan yang menantang, atau memberi petunjuk



59

kunci tanpa mematikan kreativitas. Menurut Duch, et.al. (Widjajanti, 2011) peran

guru dalam PBL adalah membimbing, menggali pemahaman yang lebih dalam,

dan mendukung inisiatif siswa, tetapi tidak memberi ceramah pada konsep yang

berhubungan langsung dengan masalah esensial yang dipecahkan, dan juga tidak

mengarahkan atau memberikan penyelesaian yang mudah.Pembelajaran TTS ini

sangat cocok diterapkan pada materi yang bersifat teori yang berbentuk

pengenalan suatu alat maupun nama-nama asing karena dalam pembelajaran ini

siswa dilatih untuk mengingat, memahami serta mencocokkan kata sesuai nama

dan fungsi alat tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cahyo (2011:63)

yaitu Pada dasarnya, teka-teki silang merupakan kegiatan mengingat, mencari dan

mencocokkan kata yang pas-tidak hanya sesuai dengan jawabannya, tetapi juga

jumlah kotak yang disediakan.

I. Penelitian Yang Relevan

1. Penerapan media permainan TTS (teka-teki silang) untuk meningkatkan

pemahaman konsep materi IPS dikelas V SDN Penanggungan Malang Oleh

Karyati,  Tahun 2010, Program Studi S1 PJJPGSD. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan media permainan teka-teki silang dapat

meningkatkan hasil belajar siswa IPS kelas V SDN Penanggungan Malang.

Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar pretest 60.05, meningkat pada siklus I

menjadi 70.7 dan pada siklus II menjadi 78.5. Ketuntasan belajar mencapai

84.21% sedangkan nilai proses pada siklus I 69.4 meningkat menjadi 75.6

pada siklus II. Berdasar hasil penelitian ini diharapkan guru dapat memiliki

media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat
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memberikan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga

dapat menumbuhkan minat belajar siswa.

2. Rissanti, Anjar Mutiara. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Problem

Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan

Kemampuan Berpikir Analitis Materi Hidrosfer Siswa Kelas X IPS 4 SMA

Negeri 7 Malang. Hasil penelitian menunjukkan keaktifan awal siswa pada

pra tindakan memiliki rata-rata 61.9 hal tersebut berbeda dengan siklus I yang

sudah diberi perlakuan memiliki rata-rata 71.1. Peningkatan keaktifan juga

terjadi pada siklus II dengan rata-rata 76.1. Peningkatan juga kemampuan

berpikir analitis dari awal sebelum tindakan memiliki rata-rata 69.1, setelah

tindakan siklus I memiliki rata-rata 77.9 kemudian mengalami peningkatan

kembali pada siklus II memiliki rata-rata 86.5 dari nilai tersebut dapat

diketahui bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan keaktifan dan

kemampuan berpikir analitis siswa.

3. Muhammad Danial, Dosen Jurusan Kimia FMIPA UNM.2010. Pengaruh

Strategi PBL Terhadap Keterampilan Metakognisi dan Respon Mahasiswa

dalam penelitianya terlihat bahwa peningkatan keterampilan metakognisi

mahasiswa tertinggi adalah mahasiswa yang dibelajarkan dengan menerapkan

strategi PBL sebesar 39,75 sedangkan keterampilan  metakognisi mahasiswa

yang dibelajarkan dengan menerapkan strategi konvensional sebesar 30,30.

4. Mirfan Suryati, 2013.  Jurnal  Pengaruh Model Pembelajaran STAD dengan

Media TTS Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar,

FPMIPA Mataram. Dalam penelitianya menunjukkan bahwa kemampuan
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berpikir kreatif siswa dengan pembelajaran STAD dengan media TTS

(79,69%) lebih baik dbandingkan dengan pembelajaran STAD saja.

5. Ida Dwi Anggraeni, 2014.  Jurnal  Penerapan  Model Pembelajaran Student

Achievement Division dengan Media TTS dalam Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa Kelas VIII MTS An Nuur Wonosobo,Yogyakarta. Dalam penelitianya

menunjukkan bahwa media TTS dapat meningkatkan hasil belajar. Rata- rata

postes pada siswa siklus I dan II mengalami peningkatan. Penngkatan hasil

belajar dianalisis menggunakan efeect size sebesar 0.4dengan kategori kuat.

Dengan demikian model pembelajaran student achievement division dengan

media TTS memberikan efek kuat terhadap hasil belajar.

J. Kerangka Pemikiran

Geografi dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan karena materi

mengandung unsur hafalan. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang

optimal dengan menerapkan berbagai media pembelajaran. Salah satu hal yang

harus diperhatikan oleh guru dalam mengajarkan suatu pokok bahasan adalah

pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, karena

melihat kondisi siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu

dengan yang lainnya dalam menerima materi pelajaran yang disajikan guru di

kelas. Ada siswa yang mempunyai daya serap cepat dan ada pula siswa yang

mempunyai siswa yang mempunyai daya tanggap yang lama.

Peneliti menggunakan media permainan dengan teka-teki silang, sehingga

pembelajaran dikemas secara menarik. Karakteristik anak yang suka bermain

menjadi suatu pemikiran peneliti untuk menggunakan media teka-teki silang
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dalam suatu pembelajaran Geografi . Diharapkan melalui media teka-teki silang,

siswa dapat menguasai materi supaya tidak bosan dengan materi Geografi yang

berupa hafalan dan siswa merasa sengan dapat belajar sambil bermain.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat digambarkan paradigma penelitian ini

sebagai berikut:

Gambar 4 Kerangka Pikir Penelitian

K.  Hipotesis Tindakan

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut di atas dapat diambil hipotesis

tindakan sebagai berikut:

“Dalam pembelajaran mata pelajaran Geografi siswa kelas XI IPS 4 SMA

Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Pelajaran 2015/2016 menggunakan

media teka-teki silang makakemampuan berpikir pemahaman materi ajar dan

hasil belajar meningkat”.

-Pembelajaran
konvensional

- Kemampuan
Berpikir Pemahaman
Materi Ajar rendah

- penggunaan media
belum optmial

Meningkatkan
Kemampuan Berpikir
Pemahaman Konsep.
Faktual, Prosedural

- Saintifik

- PBL

- Media TTS
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Dave Edbutt

(1985) dalam Pargito (2011:18) PTK adalah penelitian  tindakan yang dilakukan

terhadap usaha-usaha perbaikan praktik pendidikan oleh para partisipan (guru-

murid) melalui langkah-langkah dalam praktik mereka dengan cara

merefleksikannya dalam praktik mereka sendiri.

B. Setting Penelitian

Tahap tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Siklus 1

a) Perencanaan (Planing)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan tindakan ini adalah

sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana pembelajaran.

2. Membuat lembar TTS

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

 Langkah pertama adalah mencurahkan gagasan (brainstorming)

beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan

pelajaran studi yang telah anda selesaikan.



64

 Menyusun teka-teki silang sederhana, yang mencakup item-item

sebanyak yang anda dapat.

 Aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan

penyamaan jumlah karakter pada pengisian kata-kata kedalam

kotak teka-tekisecara mendatar ataupun menurun.

 Tentukan batasan waktu.

3. Guru peneliti menyiapkan materi yang akan diajarkan

4. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok

5. Menyusun lembar observasi kemampuan berpikir pemahamansiswa

berupa faktual, konseptual, prosedural.

b) Pelaksanaan

Setelah dilaksanakannya perencanaan guru memulai pada tahap pelaksanaan.

Tahap ini merupakan tahap penerapan dari kegiatan pembelajaran yang telah

disusun dalam perencanaan. Sebelum dilakukannya tindakan berupa media

pembelajaran yang telah direncanakan. Pada tahap ini guru menyampaikan materi

kepada siswa.

c)  Observasi (observating)

Observasi adalah proses mencermati kondisi jalannya pelaksanaan tindakan.

Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang terjadi pada indikator penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan

mengobservasi proses kegiatan seperti kemampuan berpikir pemahamansiswa.

Pengamatan ini dilakukan selama proses pembelajaran dengan menggunakan
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lembar observasi dan catatan lapangan yang telah disiapkan.  Dalam tahap ini

guru memberikan teka teki silang kepada kelompok. Dan siswa dalam kelompok

mengerjakan teka-teki silang. Dalam kegiatan observasi dan interpretasi data

terdapat hal yang harus diamati yaitu:

a. Mengamati dan mencatat/ mendokumentasikan tindakan pembelajaran

melalui media TTS yaitu memberikan alasan mengapa sebuah jawaban

atau pendekatan suatu masalah adalah masuk akal, membuat dan

mengevaluasi kesimpulan umum berdasarkan atas penyelidikan atau

penelitian, meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan

dari informasi yang sesuai, mempertimbangkan validitas dari argumen

dengan menggunakan berpikir deduktif dan induktif, menggunakan data

yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan dalam

jawaban adalah benar.

b. Mencatat kondisi kelas yang terkait dengan pembelajaran yang diteliti

c. Mencatat kemampuan memahami materi belajar siswa

c) Refleksi (reflecting)

Refleksi adalah langkah mengingat kembali kegiatan yang sudah lampau yang

dilakukan oleh guru maupun siswa. Dalam tahap ini dilihat seberapa jauh

pencapaian keberhasilan suatu tindakan dan dampak suatu tindakan yang terjadi

dan merekomendasikan untuk siklus tindakan berikutnya atas temuan siklus

sebelumnya. Dalam refleksi penelitian tindakan pada pembelajaran yaitu:

a. Merenungkan kembali pencapaian tindakan dan hasil/dampaknya baik

tentang penggunaan media TTS maupun hasil belajar siswa
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b. Mengolah data yang tercapai setelah dilakukan analisis & validasi data secara

triangulasi

c. Merekomendasikan untuk siklus tindakan berikutnya atas temuan siklus

sebelumnya khususnya tentang penggunaan media TTS maupun hasil belajar

siswa.

C. Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar

Sribhawono Lampung Timur yang memiliki prestasi belajar siswa yang paling

rendah yang akan diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran TTS.

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa. Peneliti akan berkolaborasi dengan

guru mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai teman sejawat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahunpelajaran2015/2016.

Penentuan waktu penelitian mengacu pada jadwal belajar siswa. Karena PTK

memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang

efektif di kelas.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Jl. Ir.

Sutami Km. 59 Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.
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D. Prosedur Penelitian

PTK ini dilaksanakan melalui beberapa siklus untuk melihat kemampuan berpikir

pemahaman materi ajar siswa dalam pembelajaran TTS.Berikut adalah proses

penelitian menurut Kurt Lewins yang dinamakan spiral tindakan kelas dapat

digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Pargito (2011:35)

Gambar 5 Prosedur Siklus Tindakan

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan variabel yang akan

diteliti, maka kiranya perlu adanya batasan tentang variabel yang akan penulis

teliti sebagai berikut:

1. Media pembelajaran TTS  adalah cara menyajikan bahan pelajaran yang

menugaskan kepada siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan setelah

informasi pelajaran diberikan.
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Tahap-tahap dalam pembelajaran TTS adalah sebagai berikut:

a) Guru menyampaikan materi

b) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

c) Siswa mengerjakan TTS untuk mengukur keberhasilan siswa didalam

kelompok

d) Guru melakukan refleksi dan memberikan penghargaan bagi siswa yang

mempunyai nilai tertinggi.

2. Kemampuan berpikir pemahaman siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh

siswa secara tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas yang diberikan

guru. Komponen kemampuan berpikir pemahamanyang diobservasi dalam

kegiatan ini adalah: fakta, konseptual, prosedural.

F. Teknik Pengumpulan Data

Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah diberikan

pembelajaran TTS. Nilai diambil dari tes yang dilakukan pada setiap siklus

pembelajaran.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Lembar teskemampuan berpikir pemahaman selama pembelajaran dengan

menggunakan media TTS berlangsung.
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Tabel 5. Lembar TesUntuk Siswa Siklus I

Nama
Siswa

A

Kisi-kisiKemampuan Berpikir Pemahaman
Fakta Konseptual Prosedural

A Kemampuan
fakta berupa
pengetahuan
yang memuat
keadaan yang
sebenarnya
berupa waktu,
lokasi, sumber
dsb

Kemampuan konseptual
berupa pengetahuan
mengkalsifikasi
kategori, prinsip, teori,
mengkalsifikasi data,
atau mengelompokkan
data berdasarkan
perbedaanya

Kemampuan prosedural
berupa pengetahuan
yang mengenai tahap-
tahapan meliputi input,
proses dan output dan
berdasarkan langkah-
langkah.

B Kemampuan
fakta berupa
pengetahuan
yang memuat
keadaan yang
sebenarnya
berupa waktu,
lokasi, sumber
dsb

Kemampuan konseptual
berupa pengetahuan
mengkalsifikasi
kategori, prinsip, teori,
mengkalsifikasi data,
atau mengelompokkan
data berdasarkan
perbedaanya

Kemampuan prosedural
berupa pengetahuan
yang mengenai tahap-
tahapan meliputi input,
proses dan output dan
berdasarkan langkah-
langkah.

dst.

Siswa akan dites dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dalam pemahaman berpikir

yang mencakup menerjemahkan, menginterpretasi dan mengekstrapolasi. Dalam

pemahaman menerjemahkan, menginterprestasi dan mengekstrapolasi siswa akan

dinilai berdasarkan fakta, konsep, prosedural.

Penilaian fakta berdasarkan siswa dapat mempelajari dengan mudah dalam

menerjemahkan simbol-simbol dan sebagainya. Pengetahuan konseptual

berdasarkan siswa dapat mengetahui teori, menunjukkan contoh, menyimpulkan

dan sebagainya. Penilaian prosedural dimana siswa dapat mempunyai

keterampilan dalam mengetahui proses input output dan proses.

Dalam penelitian tindakan kelas ini siswa akan diberikan 4 tahapan dalam

pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dimana
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pada tahap perencanaan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, pada tahap

pelaksanaan guru akan memberikan materi kepada siswa, pada tahap observasi

siswa akan dinilai oleh guru dalam mengerjakan TTS dengan langkah-langkah

adalah mencurahkan gagasan (brainstorming) beberapa istilah atau nama-nama

kunci yang berkaitan dengan materi pembelajaran

1. Masukan kata yang beresuaian dengan panjang kotak yang tersedia secara

berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh

2. Aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah

karakter pada pengisian kata-kata kedalam kotak teka-teki.

3. Mengisi teka-teki tersebut secara mendatar ataupun menurun.

4. Tentukan batasan waktu.

5. Beri hadiah kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat

dan benar.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian tindakan menggunakan analisis data (descriptive analysis) yang

berlangsung sepanjang penelitian. Dalam analisis data perlu dilakukan pengolahan

data yaitu mulai dari pemilihan dan pengumpulan data dengan melakukan

penyederhanaan atau redukasi data, kemudian dilakukan validasi data atau

pengecekan keabsahan data yang terkumpul, dan interpretasi terhadap data dengan

memberikan pemahaman dan penjelasan. Analisis data ini dilakukan dengan

pemaparan data masing-masing variabel dan indikator, serta analisis deskripsi

indikator pada masing-masing siklus untuk untuk melihat pencapaian indikator

dan pemaknaan secara reflektif intuitif keterkaitan antara data yang satu dengan
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yang lainya sehingga tampak kecenderungannya.  Menganalisis data dalam

penelitian tindakan ini mengacu pada empat tahapan analisis yaitu:

1. Pemilihan dan pengumpulan data,

Yaitu memahami indikator mana yang diteliti

2. Pengabsahan (validasi),

Melakukan triangulasi antar sumber data dan antar indikator

3. Interpretasi,

4. Tindakan menyusun laporan (action).

Yaitu memberikan deskripsi

Langkah pertama adalah  pengumpulan data yang disederhanakan atau direduksi

data atau pengkodean setelah itu yaitu tahap validasi. Dalam tahap ini langkah

penelitian harus sesuai dengan prosedur metodelogis yaitu suatu keabsahan dari

penelitian. Tahap ketiga yaitu interpretasi yaitu menghubungkan dengan

teori/praktek atau instuisi dari pengajaran yang baik yaitu serangkaian observasi

yang dilakukian oleh guru dan peneliti. Tahap terakhir yaitu tindakan atau

pelaporan. Dalam tahap ini gagasan akan dituangkan secara ilmiah berdasarkan

data dan reduksi-reduksi informasi serta catatan lapangan yang telah diverifikasi.

Tahap ini adalah memaparkan data secara deskriptif analitik yaitu menjabarkan

indikator penelitian dan keterkaitanya satu sama lain sehingga menghasilkan

pemahaman yang lengkap secara deskriptif (descriptive analysis).
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I. Indikator Keberhasilan Penelitian

Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah:

a. Apabila diperoleh rata-rata persentase kemampuan memahami fakta, konsep,

prosedural ≥70% dengan menggunakan mediaTTS

b. Apabila siswa memperoleh rata-rata nilai ≥70% dari 31 siswa yang hadir

yaitu 22 siswa dapat dikatakan tuntas memahami materi dalam mata pelajaran

Geografi .
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1) Berpikir Pemahaman siswa meningkat setelah diterapkannya model

pembelajaran problem based learning dengan media teka-teki silang pada

mata pelajaran Geografi di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar

Sribhawono. Berpikir pemahaman belajar siswa meningkat karena siswa

dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan heterogen yaitu nilai

akademik dan jenis kelamin sehingga siswa aktif dalam pembelajaran.

Peningkatan berpikir pemahaman yang terjadi dari siklus 1 ke 2 dan 3 yaitu

adanya pembagian kelompok yang berbeda pada tiap siklusnya. Pada siklus 1

siswa kurang dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran, dengan

jumlah akhir siklus yang tuntas 12 siswa dengan presentase 39%dengan

indikator yang belum tercapai yaitu faktual, konseptual dan prosedural dan

pada siklus 2 berpikir pemahaman meningkat karena lebih banyak diberikan

reword berupa penghargaan buku tulisdengan jumlah akhir siklus siswa yang

tuntas 16 siswa dengan presentase 53%  dengan indikator yang belum

tercapai yaitu konseptual dan proseduraldan siklus ketiga berpikir

pemahaman meningkat karena diberikan berupa penghargaan dan berada

pada suasana baru yaitu diluar kelasdengan jumlah akhir siklus yang tuntas

24 siswa dengan presentase yaitu 78%. Pada siklus 3 siswa sudah mencapai

indikator keberhasilan.
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2) Hasil belajar siswa meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran

problem based learning dengan menggunakan media teka-teki silang pada

mata pelajaran Geografi di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Bandar

Sribhawono. Kondisi  siswa yang aktif dalam proses pembelajaran

menyebabkan siswa lebih memahami materi dan  hasil belajar siswa

meningkat pada tiap siklusnya. Hasil  belajar siswa meningkat dikarenakan

hasil perlakuan kinerja guru yang harus diperbaiki pada siklus sebelumnya.

B. Implikasi

Dalam penelitian ini menggunakan media TTS dengan menggunakan model

problem based learning dengan langkah-langkahnya yaitu orientasi siswa pada

masalah, mengorganisir siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan (inquiry)

individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan

menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah

tersebut cocok digunakan dengan media TTS untuk meningkatkan berpikir

pemahaman materi ajar berupa faktual, konseptual, dan prosedural.

C. Saran

1. Bagi Siswa

Memberikan masukan positif bagi siswa agar hendaknya berperan aktif dalam

proses pembelajaran dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik agar hasil

belajarnya lebih meningkat.

2. Bagi Guru

Model pembelajaran problem based learning dengan media teka-teki silang

dianggap cocok digunakan sebagai alternatif pembelajaran dikelas.
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a) Model pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran salah

satunya dengan model pembelajaran problem based learning dengan

media teka-teki silang dapat meningkatkan berpikir pemahaman dan hasil

belajar siswa.

b) Sebagai alternatif pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran

3. Bagi Sekolah

Media TTS dianggap cocok sebagai media yang dapat diberikan disekolah,

karena dapat meningkatkan berpikir pemahaman siswa sehingga dapat

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
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