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I. Pendahuluan 

Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan proses berlangsungnya kegiatan 

belajar dan membelajarkan siswa dikelas. Pada waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

terdapat interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi antara guru dengan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang bersifat edukatif antara guru dengan 

siswa. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran seorang guru biasanya akan menggunakan 

strategi-strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi, 

pendekatan, prinsip-prinsip dari metode pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan baik dan optimal pula. 

 

II. Kegiatan pembelajaran dengan model Reading Guide 
Ada banyak model yang bisa diberikan dalam proses pembelajaran diantaranya model 

reading guide. Reading berarti membaca atau melihat catatan, sedangkan guide berarti 

penuntun/pedoman. Jadi reading guide adalah membaca terbimbing. Model reading guide 

adalah bentuk model pembelajaran yang mengarah pada penyampaian materi secara optimal 

karena banyaknya materi yang harus diselesaikan dengan lebih banyak melibatkan kegiatan 

membaca siswa melalui bimbingan berbentuk kisi-kisi. Model Reading Guide dilaksanakan 

dengan cara guru memilih materi yang akan dipelajari pada hari itu, lalu guru membuat daftar 

pertanyaan sebanyak mungkin berdasarkan materi yang akan dipelajari.  

Awal mula munculnya model ini dikarenakan ada suatu pemikiran yang menyatakan 

bahwa secara realitas terdapat beberapa materi pelajaran yang tidak dapat diselesaikan di 

dalam kelas sehingga harus diselesaikan di dalam kelas. Model Pembelajaran Reading 

Guide ini termasuk ke dalam kategori model pembelajaran Inovatif. 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model Reading Guide : 

1. Guru memberi/menetukankan teks/ bacaan pada siswa sesuai dengan materi ajar. 

2. Siswa diminta membaca teks/bacaan dari/yang ditentukan guru. 

3. Guru memberikan panduan bacaan (Berupa pertanyaan atau bagan atau lainnya). 

4. Siswa mencari kata-kata penting sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan dalam 

panduan. 

5. Klarifikasi dipandu guru.  

Kegiatan pokok siswa pada model Reading Guide berdasarkan langkah-langkah di atas ada 

tiga, yaitu membaca teks/bacaan materi pelajaran, kemudian membaca panduan bacaan yang 
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dapat berupa soal atau bentuk lain, dan yang terakhir adalah siswa menjawab soal yang 

terdapat dalam panduan jawaban.  
 

Keuntungan Pembelajaran dengan model Reading Guide 

1. Strategi ini sangat baik digunakan untuk membantu siswa memahami poin-poin penting 

dalam waktu singkat. 

2. Mengarahkan siswa untuk cepat menemukan kata-kata kunci. 

3. Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. 

4. Dapat dikombinasikan dengan model-model pembelajaran lain yang relevan 

seperti Talking Stick, Snow Balling, dan lain-lainnya. 

5. Menuntut siswa untuk membaca. 
 

Kelemahan Pembelajaran dengan model Reading Guide 

1. Siswa yang bosan dengan bacaan pasti tidak berminat untuk mencari jawaban. 

2. Siswa yang lemah dalam membaca akan tertinggal. 

3. Guru diminta untuk terus mengawasi agar tidak terjadi kecurangan 

 

III. Teka-teki silang sebagai penuntun bacaan dalam pelaksanaan 
pembelajaran dengan model Reading Guide 

Tujuan pokok dari model pembelajaran Reading Guide adalah bagaimana membuat 

siswa mau membaca. Dalam banyak kasus disebutkan bahwa minat baca siswa terhadap buku 

atau materi pelajaran sangat rendah. Untuk mengatasi dan meningkatkan minat baca siswa 

maka model Reading Guide dapat dilaksanakan. Agar minat siswa dalam membaca dapat 

ditingkatkan maka diperlukan beberapa media atau bahan belajar untuk mendukung model 

Reading Guide ini. 

Salah satu media/bahan belajar yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran 

dengan model Reading Guide adalah Teka Teki Silang atau sering kita singkat dengan TTS. 

Teka Teki Silang adalah suatu permainan di mana kita harus mengisi ruang-ruang kosong 

(berbentuk kotak putih) dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan 

petunjuk yang diberikan. Contoh Teka Silang dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Adanya susunan pertanyaan dan ruang-ruang kosong berbentuk persegi sebagai tempat 

untuk mengisikan jawaban akan membuat siswa lebih penasaran untuk mengerjakan 

dibanding panduan bacaan/pertanyaan yang berupa pertanyaan dengan jawaban isian 

singkat atau pertanyaan dengan jawaban uraian. 

Untuk membuat Teka Teki Silang sangatlah mudah. Sekarang ini kita dapat membuat 

soal dan kotak jawabannya dengan dengan bantuan aplikasi baik secara online maupun 

aplikasi offline yang dapat kita install di komputer. 

Beberapa aplikasi online yang dapat kita gunakan untuk membuat TTS misalnya adalah : 

1. https://www.puzzle-maker.com/CW 

2. https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 

3. https://crosswordlabs.com/ 

4. https://www.education.com/worksheet-generator/reading/crossword-puzzle/ 

5. http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp 

 

IV. Eclipse Crossword, aplikasi offline untuk membuat TTS (Teka Teki Silang) 
Selain aplikasi yang bersifat online di web, ada juga aplikasi untuk membuat Teka Teki 

Silang secara offline yang diinstall ke computer. Ada cukup banyak aplikasi offline ini, dan dari 
sekian banyak aplikasi offline ini ada salah satu aplikasi pembuat TTS yang mudah digunakan 
(user friendly), murah (bahkan gratis), berukuran kecil (kurang dari 1 megabyte), dan 
outputfile yang beragam. Aplikasi tersebut adalah Eclipse Crossword. 

 
V. Download Eclipse Crossword  

Eclipse Crossword merupakan aplikasi offline untuk membuat TTS di computer dengan 
lingkungan system operasi Microsoft Windows. Sebelum kita install di komputer maka 
aplikasi ini kita download terlebih dahulu dengan :  

 

1. Buka alamat link web  Eclipse Crosswod di https://www.eclipsecrossword.com/ 

 
 
 

Alamat link 
Eclipse 

Crossword 
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2. Klik tombol/menu download 

 
 

3. Klik tombol/menu Download EclipseCrossword 

 
 

4. Tunggu proses download selesai 
5. Jika proses download telah selesai maka file akan tersimpan di folder download secara 

default atau di folder yang sesuai settingan kita 

 

Tombol 
Download Eclipse 

Crossword 

Menu Download 
Eclipse 

Crossword 

Menu menuju 
folder download 

di Google Chrome 
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6. File hasil download akan terlihat di daftar download yang terdapat di folder 
chrome://download 

 
7. Langkah berikutnya adalah instalasi aplikasi Eclipse Crossword di komputer 

 
VI. Instalasi Aplikasi Eclipse Crossword 

Setelah aplikasi Eclipse Crossword selesai kita download, maka kemudian kita 
installasikan ke computer. Langkah-langkah instalasi Eclipse Crossword adalah sebagai 
berikut : 
1. Jalankan file installer yang telah didownload 

 
2. Jika muncul kotak dialog Security Warning klik menu Run 

 

Jalankan file 
installer Eclipse 

Crossword 

Klik menu 

RUN 
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3. Pada menu Eclipse Crossword Setup Wizard – klik Next 

 
 

4. Pada kotak dialoh License Agreement – klik I Agree – lalu klik Next 

 
 

5. Pada kotak dialog Select Installastion Folder  
– Pilih Folder Installasi dengan klik browse jika akan memindah letak installasi 
– Pilih Next jika ingin folder installasi default 

 

Klik menu 

NEXT 

Klik Browse jika 
folder instalasi 

akan diubah 
letaknya 

Klik next jika 
menggunakan 
folder instalasi 

default 
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6. Pada menu Confirm Installation – klik Next 

 
 

7. Proses installasi aplikasi Eclipse Crossword berjalan dan tunggu sampai selesai, setelah itu 
bisa digunakan. 
 

VII. Membuat Soal Teka Teki Silang Geografi dengan Eclipse Crossword 
Setelah tahap installasi Eclipse Crossword selesai maka kita dapat mulai membuat soal 

dan jawaban Teka Teki Silang. Langkah-langkah pembuatan soal TTS adalah sebagai berikut : 
1. Buka menu start (jendela) – klik programs – Eclipse Crossword 

 

Klik Aplikasi 
Eclipse 

Crossword di 
Start Menu - 

Program 
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2. Pada kotak dialog Welcome to the Eclipse creation Wizard ada 2 pilihan untuk membuat 
TTS yaitu : 
- I would like to start the new crossword (membuat file baru) 
- I would like to open a crossword that I have previously saved (membuka file lama) 
Karena pada tahapan ini kita sedang mencoba file baru maka kita klik menu I would like to 
start the new crossword, lalu klik  Next 

 
 

3. Pada kotak dialog Step 1 – Create or Select a Wordlist, terdapat dua pilihan : 
- Let me create a word listfrom scratch now 
- I already have a wordlist or saved crossword puzzle that I will Use 

 
Pilih Let me create a word list form scratch now, karena kita akan membuat daftar 
pertanyaan dan jawaban TTS yang baru. 
 

Klik ini untuk membuat file baru lalu klik Next 
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4. Muncul kotak dialog Step 2 seperti pada gambar berikut ini : 

 
 

5. Untuk membuat TTS dimulai dengan memasukkan jawaban terlebih dahulu di kotak 
Word.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kotak untuk 
mengisikan jawaban 

Kotak untuk 
mengisikan 
pertanyaan 

D
aftar soal 

yang telah 
dibuat 
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6. Lalu isikan pertanyaannya di kotak Clue for this word lalu tekan ENTER atau add to 
wordlist 

 
 
 
 

7. Hasil ketikan jawaban dan soal akan muncul di kotak Word list. 
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8. Isikan terus soal (word) dan jawaban (clue for this word) sesuai dengan jumlah soal yang 
akan kita buat 

 
 

9. Muncul kota dialog Step 4. Setelah jumlah soal untuk TTS sudah selesai kita ketikkan, 
kemudian klik tombol Next. Lalu isikan nama TTS, Nama Pembuat dan Copyright 
Information (optional) 

 
Jika telah diisi kemudian klik tombol Next 
 

Soal yang kita buat akan 
tertera di word list 
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10. Muncul kota dialog Step 5. Pilih jumlah kotak secara horizontal (letters wide) dan 

vertikalnya (letters tall). 

 
Dalam contoh di atas kita menentukan jumlah dasar kotak TTS adalah 30 x 30 kotak 
 

11. Muncul model kotak pada TTS yang kita buat. 

 
Jika kita ingin melihat bentuk lainnya tinggal klik Make another puzzle like this one. 
Jika sudah memilih lalu klik Next 
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12. Muncul kotak dialog Save or Print Crossword 

 
- Pilih Save Crossword untuk menyimpan file dalam format Eclipse Crossword 
- Pilih Save Wordlist untuk menyimpan daftar soal dan jawaban TTS yang kita buat  

 
13. Pilih tab Save as a webpage, lalu pilih Interactive with Javascript untuk membuat TTS 

dalam format web (html) yangbersifat offline. 
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14. Jika kita memilih dalam bentuk Interactive with Javascript maka TTS yang muncul 
dalam bentuk seperti di bawah ini. 

 
Format ini tidak dapat dicetak di kertas, karena daftar pertanyaan hanya muncul saat 
kotak jawaban di klik. 
 

15. Jika kita ingin membuat dalam format yang dapat dicetak ke dalam kertas maka pilih 
tab publish crossword.  

 
Pada menu ini ada 2 tombol yang harus kita pilih yaitu : 
- Rich Text Format (RTF) untuk menyimpan daftar pertanyaan dalam bentuk file RTF 

yang bisa dibaca dalam format Microsoft Word. 
- Windows Metafile (WMF) untuk menyimpan kotak-kotak TTS dalam bentuk gambar 

berformat WMF yang dapat dimasukkan ke aplikasi Microsoft Word 
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16. Kemudian kita simpan daftar pertanyaan tersebut dengan klik tombol Rich Text Format 
(RTF) dan berinama. 

 
 

17. Selanjutnya kita klik Windows Metafile (WMF) untuk menyimpan gambar kotak TTS 
dalam format WMF 

 
 

18. Jika sudah selesai menyimpan dan member nama maka apliksi Eclipse Crossword dapat 
kita tutup dengan klik tombol Close. 

 
 

VIII. Editing Layout TTS dari aplikasi Eclipse Crossword di Microsft Word 
File keluaran Eclipse Crossword yang dapat dicetak menggunakan kertas masih 

terpisah dalam 2 file yaitu file RTF dan file WMF. 
Untuk itu kita dapat melakukan editing dengan sedikit mengubah layout pada fiel RTF dan 
memasukkan file WMFnya. 

 
Contoh editing dapat kita terapkan dengan masuk ke folder tempat penyimpanan file RTF 
dan WMF Eclipse Crossword. 

1. Misalkan kita sudah masuk ke folder peyimpanan : 
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2. Kita pilih file RTF yang tidak ada tulisan (key) dan buka dengan Microsoft Word 

 
 

3. Lakukan setting ukuran kertas dan margin 
4. Berikan judul TTS misal TTS PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA DUNIA 
5. Masukkan file WMF yang tidak ada tanda (key) dengan klik menu Insert – Picture\ 
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6. Hasil awal akan seperti berikut ini : 

 
7. Gambar dan daftar pertanyaan mendatar (across) dan menurun (down) masih belum 

tertata dengan baik sehingga belum tercetak dalam 1 halaman, agar lebih hemat maka 
kita dapat melakukan editing pada Ukuran kertas, ukuran font daftar pertanyaan dan 
membuat tabel mendatar menurun berdampingan 
 

8. Hasil editing TTS sudah jadi dalam 1 lembar 
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IX. Penutup 
Teka-teki Silang atau lebih sering kita singkat dengan TTS merupakan salah satu 

media yang bisa kita kombinasikan dalam pembelajaran dengan model Reading Guide. 

Kombinasi pertanyaan dan kotak jawaban akan membuat siswa lebih mudah fokus dalam 

berusaha menjawab pertanyaan melalui membaca teks/materi/buku sumber. Tuntutan siswa 

untuk membaca materi pelajaran dalam model Reading Guide-pun akan terpenuhi dengan 

Teka-teki Silang ini. Beberapa kekurangan model Reading Guide juga bisa diminimalisir. Siswa 

yang biasa bosan dengan bacaan akan menjadi lebih tertantang untuk menyelesaikan soal 

pada TTS tersebut. Minat baca siswa juga akan menjadi lebih berkembang dengan baik. 
 


