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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dengan salah satu 

tujuannya yakni menjadikan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa 

menjadi bisa dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Undang-undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Mulyasa (2012: 2) menyatakan bahwa pendidikan 

pada hakikatnya adalah sebuah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses 

tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup. Karena 

itulah fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul. 

Didalam proses pendidikan, setiap orang pasti akan melakukan kegiatan belajar. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Belajar dapat terjadi dimana dan kapan saja, oleh karena itu 

seseorang dikatakan belajar apabila adanya perubahan tingkah laku yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, 

atau sikapnya.  

Pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya 

dalam pembaharuan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam belajar. Selain 
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memanfaatkan teknologi yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa juga 

demi tercapainya materi yang disampaikan melalui media yang digunakan. 

Karena fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. 

Media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih menarik. Wiyani 

(2013:146) menyebutkan bahwa media pendidikan adalah sekumpulan fisik yang 

digunakan oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran ataupun pesan 

yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dengan adanya media, guru 

dapat lebih memahamkan materi dengan mudah kepada siswa, karena dengan 

adanya media, materi yang diajarkan akan lebih mudah dipahami siswa serta 

dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Harjanto (1997: 237) dalam 

metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol yakni metode 

mengajar dan media pendidikan sebagai alat bantu mengajar.  Hamalik (dalam 

Arsyad, 2010: 15) mengemukakan bahwa pemakaian 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. Pemilihan salah satu metode 

mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. 

Dengan adanya media pembelajaran maka materi yang akan disampaikan akan 

lebih mudah dipahami oleh siswa. 
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 Oktober 2015, 

analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti terhadap penggunaan media pada 

pembelajaran IPA pada kelas III di SD Muhammadiyah 08 DAU diketahui bahwa 

proses pembelajaran materi ciri-ciri makhluk hidup menggunakan media gambar 

yang ditampilkan melalui LCD dan buku pegangan siswa, sehingga siswa kurang 

tertarik mengikuti pembelajaran apabila media yang digunakan berupa gambar 

dan buku pegangan siswa. 

Selanjutnya suatu hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah tentang 

bagaimana menciptakan media yang menarik minat dan memotivasi siswa untuk 

belajar, untuk menciptakan pembelajaran tersebut maka perlu dilengkapi oleh 

sarana dan prasarana pembelajaran, serta diperkaya oleh sumber-sumber belajar 

yang memadai. Penggunaan media pembelajaran dapat memanfaatkan barang-

barang yang ada di lingkungan sekitar, bahkan media pembelajaran dapat diangkat 

atau dimodifikasi dari mainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. 

Salah satu mainan tersebut adalah Ular Tangga. Ular Tangga adalah sebuah 

permainan berupa papan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih yang biasa 

dimainkan oleh anak-anak. Papan permainan ini dibagi dalam kotak-kotak kecil 

dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkan 

antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Tujuan permainan ular tangga ini 

adalah mencapai kotak terakhir, dimana pemain harus bergerak bergantian dari 

kotak pertama sampai kotak terakhir di papan permainan.  

Dari permainan ular tangga tersebut, peneliti ingin mengembangkan atau 

memodifikasi ular tangga menjadi sebuah media pembelajaran edukatif, dimana 
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pada saat kegiatan belajar mengajar tercipta suasana belajar sambil bermain yang 

menyenangkan bagi siswa.  

Pada tahap ini peneliti memberi nama modifikasi media pembelajaran ular 

tangga dengan sebutan UPIN. Nama UPIN merupakan singkatan dari Ular 

Tangga Pintar yang dibuat khusus untuk permainan edukatif. Penggunaan nama 

UPIN dimaksudkan untuk menarik perhatian dan rasa penasaran siswa. Dengan 

demikian siswa akan mendapatkan pengalaman baru dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Seperti penelitianan pengembangan yang pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Nur Fitriana tahun 2014 yaitu “Pengembangan Permainan Ular 

Tangga Berbasis  Adobe Flash  Sebagai Media Pembelajaran Memahami 

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kelas X Smk Pgri 1 

Sentolo” pokok bahasan  Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan 

Admnistrasi. Tidak jauh berbeda dengan produk yang lain media pembelajaran 

UPIN (Ular Tangga Pintar) juga memiliki spisifikasi tersendiri yaitu media 

memuat materi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan penggolongan makhluk hidup 

serta media ini dapat digunakan sebagai alat bantu mereview kembali materi 

pembelajaran, membuat kesimpulan baik secara mandiri maupun berkelompok 

 Pengembangan media sederhana tersebut siswa mendapatkan kesan baru 

dalam proses kegiatan belajar di kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik dengan dibantu adanya pemilihan media yang 

menarik simpati siswa melalui peragaan langsung menggunakan UPIN (Ular 

Tangga Pintar). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berupaya memberikan 

solusi melalui pengembangan media pembelajaran, sehingga peneliti mengambil 

materi yang sesuai pada Buku KTSP SK : Memahami ciri-ciri dan kebutuhan 
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makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 

KD : 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dan 1.2 

Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana, agar pembelajaran lebih  

menyenangkan, menarik minat  peserta didik untuk belajar dan mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu peneliti mengambil judul Pengembangan Media 

UPIN (Ular Tangga Pintar) Mata Pelajaran IPA kelas 3 SD. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana pengembangan media UPIN (Ular Tangga Pintar) pada mata 

pelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Menjelaskan pengembangan media UPIN (Ular Tangga Pintar) pada mata 

pelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media yang baik dan menarik dalam pembelajaran, maka 

rancangan media UPIN yang akan dikembangkan memiliki kriteria khusus 

sebagai berikut : 

a. Pertama dilihat dari konten (isi) 

Media UPIN digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD, materi ciri-ciri 

makhluk hidup dan penggolongan makhluk hidup. SK : Memahami ciri-ciri 

dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan 

pada makhluk hidup. KD : 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan 

makhluk hidup dan 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. 
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b. Kedua, dilihat dari konstruk (bahan-bahan) 

Media yang dikembangkan merupakan permainan yang diadopsi dari 

permainan ular tangga dan dimodifikasi menjadi bentuk tiga dimensi yang 

berbentuk bangun ruang, cara memainkannya tidak jauh berbeda pada ular 

tangga pada umumnya. Jumlah kotak terdiri dari 50 buah dan setiap kotak 

terdapat materi, reward, kotak zonk, dan dilengkapi dengan kartu soal 

maupun kartu pengetahuan umum. 

1.5 Pentingnya Penelitian & Pengembangan  

Pengembangan media pembelajaran UPIN dimaksudkan  sebagai salah satu 

upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas 3 

sekolah dasar mata pelajaran IPA. Pentingnya media ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan media UPIN dimaksudkan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, serta menciptakan 

suasana belajar. Penggunaan media ini juga diharapkan mampu sebagai 

pengembangan keterampilan, bakat, dan potensi siswa pada materi yang 

dipelajari. 

b. Bagi sekolah/Guru 

Pengembangan media UPIN dimaksudkan untuk bahan pertimbangan 

sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

media pembelajaran. Pengembangan media ini diharapkan dapat memperkaya 

alternatif pemilihan media pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran 

IPA kelas 3 Sekolah dasar. 
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c. Bagi Peneliti 

Pengembangan media UPIN dimaksudkan untuk menambah keterampilan 

dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran, dan untuk 

menyiapkan diri untuk menjadi calon guru yang inovatif. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan  

Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain : 

a. Hasil observasi menunjukkan kemampuan siswa yang berbeda-beda, perlu 

adanya media yang menarik untuk membantu proses belajar siswa di kelas. 

b. Pengembangan media yang digunakan adalah media untuk mata pelajaran 

IPA kelas 3 SD. SK : Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta 

hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. KD : 1.1 

Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dan 1.2 

Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. 

c. Materi penelitian dibatasi pada pokok bahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup 

dan penggolongan makhluk hidup. 

d. Kurikulum yang diterapkan di SD Muhammadiyah 08 Dau adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

1.7 Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian, berikut definisi 

istilah yang akan dibahas dalam penelitian. 

a. Penelitian Pengembangan adalah tindakan mengembangkan suatu produk 

yang bertujuan produk tersebut lebih memiliki daya guna pada suatu 

kelompok yang dijadikan daya target dari pengembangan tersebut. 
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b. Media Pembelajaran adalah seperangkat alat pendidikan yang digunakan guru 

sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran guna 

memudahkan konsep isi materi dan atau untuk menciptakan kegiatan belajar 

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

c. UPIN merupakan singkatan dari “Ular Tangga Pintar”, yaitu berupa 

pengembangan media pembelajaran yang diadaptasi dari permainan 

tradisional berupa ular tangga yang pada akhirnya dikembangkan menjadi 

sebuah media pembelajaran edukatif untuk siswa kelas 3 sekolah dasar.. 

1.8 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Siswa 

Lebih mudah menerima pelajaran dengan media UPIN (Ular Tangga Pintar) 

karena tercipta suasana yang menarik dan menyenangkan. Karena media ini 

didesain untuk menciptakan suasana belajar sambil bermain yang akan 

menarik perhatian siswa kelas 3 sekolah dasar. 

2) Bagi Guru 

Sebagai referensi dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

3) Bagi Lembaga 

Meningkatkan kualitas hasil belajar, serta dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dan sumber daya manusia. 

 


