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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
penemuan terbimbing (guided discovery) berbantu media teka-teki silang 
(crossword puzzle) terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VII di SMPN 6 
Mataram. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen semu (quasy experiment). Desain penelitian yang 
digunakan adalah Non Equivalent Control Group Design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, sedangkan sampel pada penelitian 
ini adalah siswa kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII B 
sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
cara purposive sampling. Data hasil penelitian berupa hasil belajar kognitif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan model pembelajaran 
guided discovery berbantu media teka-teki silang memiliki rata-rata hasil belajar 
yang lebih tinggi dibandingkan kelas yang menggunkan model pembelajaran 
konvensional. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji-t polled varian dengan taraf 
signifikansi 5%, diperoleh hasil nilai t-hitung > t-tabel (3,83 >1,99) yang berarti (Ha) 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
penemuan terbimbing (guided discovery) berbantu media teka-teki silang 
(crossword puzzle) berpengaruh terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas 
VII D di SMPN 6 Mataram. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Media Pembelajaran Teka-Teki Silang (Crossword 

Puzzle), Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) 

 

ABSTRACT 
 

This research is aimed to determine the effect of learning guided discovery 
learning model with crossword puzzle media on learning outcome of grade VII 
students of IPA Biology in SMPN 6 Mataram. This research was carried out in 
April-May 2016 at SMPN 6 Mataram. This research is a quasy experimental study 
with a Non Equivalent Control Group Design. Population of this study is grade 
VII, which the sample in this research are class VII D as experiment group and 
class VII B as control group. The sample in this research were determined by 



means of haphazard sampling with random assignment. The result showed in the 
form of cognitive learning results. The result show that classroom using guided 
discovery and crossword media puzzle has higher average learning outcome than 
classroom using conventional learning model. The hypothesis was examined with 
t-test variant with significane level is 5%, the result obtained is that the t-value > 
t-table (3,83>1,99) wich means (Ha) is accepted, so it can be concluded that the 
use of discovery learning model of social interactions (guided discovery) with 
crossword puzzle media effect the outcome of grade VII D student learning of 
IPA Biology in SMPN 6 Mataram. 

Keywords: Crossword Puzzle Teaching Media, Guided Discovery Teaching 
Model, Learning Outcome  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu penentu kualitas suatu 

bangsa adalah pendidikan. Selain karena 

pendidikan dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas 

dan kreatif, pendidikan juga berperan 

penting dalam perkembangan peradaban 

manusia. Bangsa yang mempunyai 

peradaban maju adalah bangsa dengan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Oleh karena itu, mengingat pentingnya 

peranan pendidikan dalam kemajuan 

bangsa, pemerintah berupaya melakukan 

perbaikan dan pembaharuan secara 

bertahap dan terus menerus[1] 

IPA merupakan konsep 

pembelajaran alam dan mempunyai 

hubungan yang sangat luas terkait dengan 

kehidupan manusia. Pembelajaran IPA 

sangat berperan dalam proses pendidikan 

dan juga perkembangan teknologi. Dengan 

demikian, IPA memiliki peran yang sangat 

penting dalam kemajuan teknologi yang 

begitu cepat dan berpengaruh dalam dunia 

pendidikan[2] 

Penggunaan model pembelajaran 

pada kurikulum 2013 adalah model 

pembelajaran yang dapat menuntun siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Model-

model pembelajaran tersebut antara lain: 

project based learning, problem based 

learning, dan discovery learning 

(pembelajaran penemuan), ada dua jenis 

pembelajaran penemuan yaitu 

pembelajaran penemuan murni (free 

discovery) dan pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery) [3] Salah satu 

model pembelajaran yang dapat 

mendukung siswa agar mendapatkan 

pengalaman langsung dalam belajar adalah 

model pembelajaran penemuan terbimbing 

atau guided discovery. 

 Dua unsur penting dalam suatu 

proses pembelajaran di kelas adalah model 



dan media pembelajaran. Kedua aspek ini 

saling berkaitan. Pemilihan salah satu 

model pembelajaran akan mempengaruhi 

jenis media pembelajaran. Teka-teki silang 

dalam kegunaannya pun berkembang 

sampai kedalam ranah pendidikan. Materi-

materi pelajaran yang ada disekolah pun 

dimasukan didalamnya. 

 Pada proses pembelajaran, teka-

teki silang (crossword puzzle) menjadi 

sebuah media pembelajaran alternatif yang 

dapat digunakan oleh guru kepada 

siswanya sebagai suatu pembelajaran yang 

kreatif, imajinatif dan menyenangkan[4] 

Selain itu, media pembelajaran teka-teki 

silang (crossword puzzle) dapat 

melibatkan partisipasi siswa sehingga 

proses pembelajaran di kelas akan lebih 

menyenangkan. 

Hasil observasi awal yang telah 

dilakukan peneliti pada saat mengikuti 

program pengalaman lapangan (PPL), 

model pembelajaran yang diterapkan di 

SMP Negeri 6 cukup untuk menumbuhkan 

minat dan partisipasi siswa dalam belajar 

secara aktif. Beberapa kelemahan 

ditemukan selama proses pembelajaran di 

kelas, yaitu adanya siswa yang kurang 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dikelas, 

siswa kurang memperhatikan materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

serta siswa yang belum memiliki 

keberanian untuk mengemukakan 

pendapatnya dan berbicara di depan kelas. 

Berbagai upaya dilakukan oleh 

guru untuk mendorong keaktifan siswa 

dengan melibatkan siswa dalam diskusi 

kelompok, tetapi pada kenyataannya 

partisipasi siswa di dalam kelas masih 

sangat kurang. Sebagian siswa hanya 

menjadi penonton, siswa lainnya sibuk 

mengerjakan hal lain yang tidak berkaitan 

dengan diskusi, dan sementara siswa yang 

melakukan diskusi hanya segelintir saja. 

Selain itu dalam proses pembelajaran di 

kelas sering kali siswa cenderung tidak 

mau bertanya pada guru meskipun 

sebenarnya belum mengerti tentang materi 

yang diajarkan. Hal-hal tersebut tentunya 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian eksperimen semu (quasy 

experiment). Desain penelitian yang 

digunakan adalah Non Equivalent Control 

Group Design[5] Penelitian ini 

dilaksanakan di SMPN 6 Mataram pada 

bulan April-Mei 2016. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VII SMP Negeri 6 Mataram tahun ajaran 

2015/2016. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan cara 

purposive sampling dan diperoleh kelas 

VII D sebagai kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing (guided discovery) 

dengan media teka-teki silang (crossword 



puzzle) dan kelas VII B sebagai kelas 

kontrol yang diajarkan dengan model 

pembelajaran konvesional. Materi yang 

diajarkan dalam penelitian ini adalah 

interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungannya. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery) dan variabel 

terkitanya adalah hasil hasil belajar IPA 

Biologi. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes hasil belajar 

peserta didik dan media pembelajaran 

teka-teki silang (crossword puzzle). Uji 

validitas pada instrumen penelitian 

menggunakan rumus korelasi point 

biseral[6], sedangkan uji reabilitas tes 

menggunakan rumus KR-20. Tes hasil 

belajar berupa pilihan ganda yang telah 

valid dan reliabel berjumlah 25 butir soal. 

Uji validasi soal untuk media teka-teki 

silang (crossword puzzle) yang telah valid 

dan reliabel berjumlah 42 soal. Analisis uji 

hipotesis menggunakan uji-t polled 

variance dengan ketentuan data 

terdistribusi normal dan homogen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil uji hipotesis menggunakan 

uji-t polled variance dengan meghitung 

gain skor dari kedua kelompok data 

diperoleh thitung = 3,83 dan ttabel pada taraf 

signifikan 5% adalah 1,99 maka diketahui 

bahwa thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh pada hasil belajar IPA di 

kelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran penemuan terbimbing 

(guided discovery) berbantu media teka-

teki silang (crossword puzzle). 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Pada kelas eksperimen, peningkatan hasil 

belajar cenderung lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan penggunaan model 

pembelajaran penemuan terbimbing 

(guided discovery) berbantu media teka-

teki silang (crossword puzzle) ini 

mempunyai beberapa kelebihan bila 

dibandingkan dengan model konvensional 

yang digunakan pada kelas kontrol, 

dimana guru hanya menggunakan model 

pembelajaran yang monoton dan 

interaksinya satu arah (teacher center). 

Siswa menjadi cepat bosan dan cenderung 

tidak memperhatikan guru pada saat 

menerangkan materi. Siswa juga tidak 

fokus dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dikelas karena guru hanya 

memberikan ceramah. 

Berdasarkan hasil nilai rata-rata 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

diketahui bahwa peningkatan penggunaan 

model dan media pembelajaran pada 

penelitian ini dapat dikatakan kurang 

maksimal. Adapun hal tersebut disebabkan 



oleh kelalaian peneliti dalam membuat 

soal yang digunakan sebagai alat ukur 

untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar pada kedua kelas memiliki validitas 

yang rendah. Untuk melihat perbandingan 

nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 1. Grafik perbandingan nilai rata-

rata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Model pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery) adalah 

pendekatan kognitif dalam pembelajaran 

dimana guru menciptakan situasi sehingga 

siswa dapat belajar sendiri. Siswa belajar 

melalui keterlibatan aktif dengan konsep 

dan prinsip-prinsip. Siswa didorong untuk 

mempunyai pengalaman dan melakukan 

percobaan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip atau 

pengetahuan bagi dirinya[7] Model 

pembelajaran penemuan terbimbing dapat 

dikembangkan oleh guru dengan cara 

membuat perencanaan pembelajaran yang 

menyenangkan melalui berbagai macam 

jenis media pembelajaran. Kedudukan 

media pembelajaran pada proses belajar 

mengajar di kelas sangatlah penting. 

Penggunaan media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa[8] Untuk itu perlu adanya 

kreativitas dari seorang guru dalam 

memilih dan merancang media 

pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan 

dengan model pembelajaran penemuan 

terbimbing adalah media pembelajaran 

teka-teki silang (crossword puzzle). Teka-

teki silang (crossword puzzle) dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran 

yang baik dan menyenangkan tanpa 

kehilangan esensi belajar yang sedang 

berlangsung yang dapat melibatkan 

partisipasi siswa secara aktif sejak awal[9] 

Peningkatan hasil belajar siswa 

yang lebih tinggi pada kelas eksperimen  

didukung oleh adanya semangat para siswa 

yang antusias untuk mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu, 

peningkatan tersebut juga disebabkan oleh 

kegiatan siswa saat dilatih untuk 

menemukan sendiri konsep tentang materi 

pelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari secara berkelompok. 

Karena siswa menemukan konsep sendiri, 
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maka siswa akan lebih lama mengingat 

materi pelajaran yang telah diajarkan. 

Penggunaan media teka-teki silang 

(crossword puzzle) pada model penemuan 

terbimbing (guided discovery) dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan melibatkan partisipasi 

aktif siswa. Suasana pembelajaran yang 

menyenangkan ini dapat mendorong 

motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dikelas. 

Pada kelas kontrol proses 

pembelajarannya menggunakan metode 

ceramah, menunjukkan hasil belajar siswa 

yang cenderung lebih rendah dari pada 

kelas eksperimen. Pembelajaran 

konvensional, “identik dengan metode 

ceramah, tanya jawab dan pemberian 

tugas”[10] Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran di kelas menjadi sepenuhnya 

berpusat pada guru (teacher center) 

sehingga siswa cenderung sebagai 

pendengar yang pasif. Hal ini sangat 

berdampak pada kebiasaan siswa untuk 

senantiasa menunggu informasi dari guru 

tanpa berupaya mencari informasi baru 

yang dapat menambah pengetahuan 

peserta didik. Siswa juga cenderung tidak 

memperhatikan materi yang dijelaskan 

oleh guru. Oleh karena itu, siswa menjadi 

kurang aktif di dalam kelas.  

Penerapan model pembelajaran 

penemuan terbimbing (guided discovery) 

di sekolah hendaknya dilakukan dengan 

sungguh-sungguh dan sesuai prosedur 

serta adanya persiapan guru dan siswa 

untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Pihak sekolah hendaknya dapat 

memfasilitasi guru maupun siswa sehingga 

penggunaan model pembelajaran guided 

discovery dapat dilakukan secara optimal. 

Model pembelajaran guided discovery 

dapat diterapkan pada semua mata 

pelajaran termasuk dalam pembelajaran 

IPA Biologi, karena model ini membantu 

siswa belajar aktif dan membangun 

pengetahuannya sendiri melalui informasi 

baru yang didapatkan pada proses 

pembelajaran di kelas. 

Hal yang menjadi kendala dalam 

penerapan model pembelajaran ini adalah 

perlu diperhatikan alokasi waktunya, 

terkadang karena presentasi siswa atau 

diskusi dan tanya jawab yang berlangsung 

terlalu lama sehingga melewati jam 

pelajaran IPA di sekolah. Namun jika hal 

tersebut terjadi sebaiknya sebelum 

memulai pembelajaran di kelas, guru dapat 

mengelola waktu sesuai dengan 

perencanaan yang diharapkan. Selain itu 

dibutuhkan persiapan mental untuk cara 

belajar ini. Misalnya siswa yang lama 

menerima pelajaran di kelas mungkin akan 

bingung dalam usaha mengembangkan 

pikirannya, sedangkan siswa yang lebih 

pandai mungkin akan terlihat lebih 

menonjol di kelas dan membuat siswa lain 

malu untuk mengemukakan pendapatnya. 



Guru sebagai fasilitator atau pembimbing 

dapat mengatasi hal tersebut dengan cara 

membagi giliran untuk siswanya yang 

hendak presentasi maupun mengemukakan 

pendapatnya didepan kelas. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

diperoleh bahwa pembelajaran dengan 

model penemuan terbimbing (guided 

discovery) dan media teka-teki silang 

(crossword puzzle) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungan. Penelitian dilakukan di kelas 

VII SMP Negeri 6 Mataram sehingga 

dapat diterapkan di sekolah tersebut dan 

sekolah lain yang kondisinya relatif sama. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yaitu:  

1. Untuk peneliti berikutnya dapat 

mencoba model pembelajaran 

penemuan terbimbing (guided 

discovery) dengan menerapkan media 

yang berbeda pada materi pokok yang 

berbeda dan sekolah yang berbeda. 

2. Agar hasil belajar lebih maksimal 

perlu dilakukan usaha lain dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 
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