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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum diartikan sebagai landasan atau acuan untuk melakukan 

sesuatu. Secara etimologi curriculum berasal dari bahasa yunani, yaitu curir yang 

berarti “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Sehingga istilah 

kurikulum pada zaman Romawi Kuno menurut Hidayat (2013),  mengandung arti 

sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. 

Sejak tahun 1855 kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan sebagai bahan 

tertulis yang berisi tentang uraian program pendidikan suatu sekolah yang harus 

dilaksanakan dari tahun ke tahun. 

Tahun 2013 muncul kurikulum baru yang menekankan pada pendidikan 

karakter terhadap siswa yaitu Kurikulum 2013 (K13). Kurikulum tersebut 

dirancang  berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3 Tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pasal tersebut berbunyi 

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal tersebut diyakini akan 

berdampak positif terhadap nilai karakter siswa dikemudian hari yang meliputi 

nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
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Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian 

pendidikan yang berorientasi pada peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Upaya pengimplementasian 

Kurikulum 2013 melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Sehingga diharapkan dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

Dan Menengah bahwa “karakteristik pembelajaran standar kompetensi lulusan, 

sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan”.  

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik (Haryono,  

2015). Lingkungan yang dimaksudkan adalah guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan sekolah. Melalui pembelajaran tersebut tentu akan terjadi 

perubahan sikap pada diri siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu, semula 

tidak bisa menjadi bisa. Perubahan tersebut bersifat pemanent pada perilaku siswa 

sebagai hasil dari pengalaman belajar. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru yang mengacu pada 

Kurikulum 2013 biasa disebut dengan pembelajaran integrasi (integreted 

instruction). Frazee & Rudnitski (dalam Majid, 2014) mengatakan bahwa pada 

dasarnya mengintregasikan sejumlah disiplin (mata pelajaran) melalui keterkaitan 

antara tujuan, isi, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan hal tersebut diperlukannya 

upaya pengintegrasian beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Artinya, keselarasan dan kesinambungan materi yang akan 
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disampaikan harus jelas sesuai dengan kompetensi dasar pada pembelajaran 

tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pokok bahasan dalam mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, 

Poerwadarminta (dalam Majid, 2014). Tema yang dimaksud adalah gambaran 

awal untuk guru kepada siswa tentang pokok bahasan yang akan akan dipelajari. 

Selain itu, tema dapat dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa agar 

pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan tahapan dan pembelajaran lebih 

bermakna. 

Menurut Kunandar (dalam Majid, 2014) tema yang terdapat pada 

pembelajaran tematik diartikan sebagai alat atau wadah untuk mengedepankan 

berbagai konsep kepada siswa secara utuh. Konsep berupa Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran Sekolah Dasar dikemas menjadi 

satu kesatuan tema, subtema dan pembelajaran. Didalam satu tema terdapat 3 

sampai 4 subtema yang merupakan penggabungan beberapa KI dan KD yang 

saling berkaitan. Selain itu, masing-masing subtema dijabarkan menjadi 6 

pembelajaran yang saling berkaitan dan merupakan indikator dari KD mata 

pelajaran.  Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi. Tujuannya agar proses pembelajaran selesai tepat waktu berdasarkan 

kalender akademik yang telah disusun oleh masing-masing sekolah.  

Kalender akademik adalah suatu pengaturan waktu dalam kegiatan 

pembelajaran siswa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun ajaran yang mencakup 

antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. 
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Kalender tersebut digunakan oleh guru untuk menentukan hari efektif belajar, 

Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan hari-hari 

penting lainnya. Selain itu, kalender akademik berfungsi sebagai (1) pedoman 

dalam menyusun Program Semester (Promes), (2) pedoman dalam membuat 

kalender sekolah, (3) dan sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan 

efektivitas penggunaan waktu belajar  yang ada untuk pembelajaran. 

Akan tetapi masih banyak guru yang kesulitan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dikarenakan keterbatasan waktu mengajar. Sehingga jumlah 

pembelajaran pada masing-masing subtema yang seharusnya selesai, masih 

memerlukan tambahan waktu. Sedangkan jadwal Penilaian Tengah Semester 

(PTS) yang akan ditempuh oleh siswa sudah ditetapkan pada kalender akademik 

sekolah. Akibatnya guru harus merangkap dua pembelajaran atau lebih dalam 6 x 

35 menit pembelajaran (1 hari). Seperti halnya yang dialami oleh guru kelas V di 

SDN Lowokwaru 2 Malang. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang pada tanggal 02 Oktober 2017 bahwa guru 

membutuhkan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru 

khawatir siswa tidak dapat memahami materi yang disampaikan secara maksimal. 

Karena pembelajaran dilakukan secara singkat dan terdapat kompetensi dasar 

yang harus dikuasai siswa sebelum dilaksanakannya Penilaian Tengah Semester 

(PTS).  

Pada pembelajaran tematik tema 2 subtema 2 “Pentingnya Udara Bersih 

Bagi Pernapasan” terdapat beberapa materi pokok yang harus dikuasai siswa 

seperti gangguan sistem pernapasan, sistem informasi, hak dan kewajiban, seni 
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daerah, dan lain-lain. Apabila materi tersebut disampaikan dengan waktu yang 

singkat dan terburu-buru, secara langsung siswa akan terbebani dan pengetahuan 

yang diperoleh siswa menjadi kurang bermakna. Begitu juga dengan keterampilan 

dan sikap yang seharusnya dikuasai siswa akan terhambat, karena siswa tidak lagi 

memiliki waktu untuk mengimplementasikan pengetahuan dilingkungan sekolah.  

SDN Lowokwaru 2 Malang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan 

dan memberi tawaran kepada guru untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia 

seperti LCD, ruang pembelajaran yang nyaman, perangkat pembelajaran yang 

memadai, dan lain sebagainya. Namun, tetap saja hal tersebut belum mampu 

menyelesaikan persoalan yang kerap dialami guru dan siswa menjelang Penilaian 

Tengah Semester (PTS). Karena, guru hanya memanfaatkan media sekitar yang 

diperlukan. Sehingga guru memerlukan alat yang dapat membantu siswa untuk 

memahami materi pembelajaran dan dapat digunakan meskipun tidak dalam 

pengawasan guru. Artinya siswa diajak untuk belajar mandiri dan diharapkan 

memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui alat tersebut.  

Menurut Sutikno (dalam Haryono, 2015) mengatakan bahwa alat atau 

media sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara guru dan siswa. Media yang dimaksud dapat berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak yang akan dikembangkan oleh guru sesuai 

dengan kebutuhan dan mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

Berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil observasi awal yang telah 

dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2017, peneliti berinisiatif untuk membuat 

rancangan media pembelajaran yang dapat membantu guru dan siswa kelas V 
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pada proses pembelajaran di SDN Lowokwaru 2 Malang. Diharapkan media 

tersebut nantinya digunakan siswa dalam memahami materi, mengasah 

keterampilan siswa dan mengajak siswa untuk berfikir kritis. Selain itu, mampu 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk menyelesaikan persoalan 

dikemudian hari. Karena media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, 

yakni untuk menjelaskan  hal-hal yang abstrak dan dapat mewakili guru sebagai 

alat komunikasi untuk menyampaikan pesan pada materi pembelajaran. 

Media yang akan dikembangkan diadopsi dari permainan ular tangga yang 

saat ini sudah jarang digunakan oleh siswa baik dalam bermain maupun belajar. 

Media dimodifikasi dengan teknik berjelajah dari titik satu ke titik yang lainnya 

sehingga dapat menarik rasa ingin tahu siswa. Media digunakan siswa yang telah 

dibentuk menjadi beberapa kelompok secara klasikal. Diluar dari kegiatan 

pembelajaran, media juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk belajar sambil 

bermain secara mandiri oleh siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memberi nama modifikasi media 

pembelajaran  ular tangga tersebut dengan istilah Papan Ular Tangga Berjelajah 

yang di rangkai khusus untuk media edukatif, menyenangkan dan menantang. 

Melalui upaya untuk menarik perhatian siswa, maka proses pemperolehan 

pengalaman belajar akan lebih maksimal dan bermakna. Seperti penelitian 

pengembangan yang pernah dilakukan oleh Sumardan M. Orowala pada tahun 

2017 yaitu “Pengembangan Media Ular Tangga Pada Materi Pokok Menganal 

Bangun Datar Dalam Subtema Anggota Keluargaku Untuk Siswa Kelas 1 Sekolah 

Dasar” tentang mengenal bangun datar. Tidak jauh berbeda dengan penelitian 
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tersebut bahwa produk media Papan Ular Tangga Berjelajah juga menggunakan 

desain permainan ular tangga yang dimodifikasi. 

Produk pengembangan media Papan Ular Tangga Berjelajah dirancang 

untuk tema 2 subtema 2 “Pentingnya Udara Bersih Bagi Pernapasan” dan 

difokuskan pada pembelajaran 6 sebagai media untuk menyempurnakan 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

berisi materi, rintangan dan soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh siswa baik 

secara kelompok maupun individu. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti 

berupaya memberikan solusi agar siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kritis terhadap materi. Hasil dari pengalaman belajar dapat 

dikembangkan dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu 

peneliti mengambil judul Pengembangan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Pengembangan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

Untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 Pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar? 

2. Bagaimana hasil validasi dan respon siswa terhadap Media Papan Ular 

Tangga Berjelajah Untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 Pada 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dipertegas bahwa tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses Pengembangan Media Papan Ular Tangga 

Berjelajah Untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 Pada Siswa Kelas 

V Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui hasil validasi dan respon siswa terhadap Media Papan Ular 

Tangga Berjelajah Untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 Pada 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media yang menarik dan menyenangkan bagi siswa 

dalam proses pembelajaran, maka rancangan media Papan Ular Tangga 

Berjelajah yang akan dikembangkan memiliki karakteristik khusus sebagai 

berikut: 

1. Pertama dilihat dari konten (isi) 

Media Papan Ular Tangga Berjelajah digunakan untuk pembelajaran tematik 

tema 2 subtema 2 “Pentingnya Udara Bersih Bagi Pernapasan” dan difokuskan 

pada pembelajaran 6. Bertujuan menyempurnakan pembelajaran sebelumnya 

di kelas V SD, serta membantu siswa dalam memahami materi. Materi yang 

terdapat pada media terdiri dari lima mata pelajaran yang diintegrasikan yaitu, 

(1) IPA: materi sistem pernapasan dan gangguan pernapasan pada manusia, 

(2) PPKn:  hak dan kewajiban, (3) IPS:  peran ekonomi, (4) Bahasa Indonesia:  

sistem informasi, dan  (5) SBDP: kesenian daerah. Selain materi juga terdapat 

beberapa post berupa tantangan untuk menyelesaikan soal yag terdapat pada 
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kartu. Tujuannya untuk melatih dan mengukur pengetahuan siswa saat belajar 

menggunakan media tersebut. 

2. Kedua dilihat dari kontruk (tampilan) 

Media Papan Ular Tangga Berjelajah  yang dikembangkan merupakan alat 

bantu guru untuk menyampaikan materi yang diadopsi dari permainan ular 

tangga pada umumnya. Media dimodifikasi dalam bentuk papan yang berisi 

materi pokok pembelajaran dan dikemas melalui rute pada papan dengan  

ukuran (60 cm x 60 cm). Kemasan dinilai sangat efektif dan efisien karena 

papan akan ditumpuk tersusun yang dibagian ujungnya terdapat ring untuk 

menggeser papan melebar. Begitu juga dengan materi dan soal evaluasi yang 

terdapat pada  media berupa design dengan teknik berjelajah dari titik satu ke 

titik yang lainnya. Hasil design dicetak pada kertas sticker glossy yang tahan 

gores dan anti air. Sehingga tampilan akan lebih tahan lama dan media dapat 

digunakan dalam jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tampilan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media Papan Ular Tangga Berjelajah  yang dimaksudkan 

menjadi salah satu upaya untuk memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar 

di kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang. Pentingnya penelitian dan 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan terutama pada bidang pembelajaran di sekolah dasar dengan  

menggunakan media pembelajaran. Sehingga pembelajaran tersebut dapat 

memotivasi dan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

2. Praktis 

a. Bagi siswa 

Melalui pengembangan media Papan Ular Tangga Berjelajah  

diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa SDN Lowokwaru 2 

Malang terutama kelas V. Karena pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa akan memberikan makna yang signifikan bagi pengalaman 

belajarnya. Selain itu juga dapat membantu dalam mengembangkan 

keterampilan motorik halus dan motorik kasar siswa. 

b. Bagi sekolah dan guru 

Media Papan Ular Tangga Berjelajah memberikan tawaran kepada guru 

dan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, efektif, 

menyenangkan dan menantang. Karena dengan adanya pengembangan 

media pembelajaran akan sangat membantu guru untuk menyampaikan 

materi yang sekiranya membutuhkan waktu khusus. Sehingga dapat 
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membantu mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalan bidang pendidikan. 

c. Bagi peneliti 

Melalui media Papan Ular Tangga Berjelajah diharapkan mampu 

memberi dorongan positif untuk peneliti dalam proses mengembangkan 

media pembelajaran di  Sekolah Dasar dan pengalaman yang berharga 

untuk mempersiapkan diri menjadi calon guru yang kreatif, inovatif dan 

produktif. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Agar penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan diselesaikan 

melalui pengembangan media pembelajaran, maka perlu adanya asumsi dan 

keterbatasan penelitian & pengembangan. Adapun asumsi dan keterbatasan 

penelitian & pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Asumsi  

a. Hasil observasi menunjukkan kemampuan berfikir siswa yang berbeda-

beda, sehingga memerlukan alat bantu untuk mengasah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap positif siswa. 

b. Siswa kelas V SDN Lowokwaru 2 Malang mampu belajar madiri, 

sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan memahami materi 

meskipun tanpa adanya dampingan dari guru. 

c. Permasalahan yang dihadapi guru menjadi ide pokok pengembangan agar 

media yang dikembangkan dapat membantu dalam menyampaikan materi 

sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa mengurangi kaidah 

pembelajaran. 
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2. Keterbatasan 

a. Pengembangan media yang digunakan adalah media konkrit berupa papan 

untuk pembelajaran disekolah pada Tema 2 Subtema 2 “Pentingnya Udara 

Bersih Bagi Pernapasan” yang difokuskan pada pembelajaran 6 sebagai 

upaya untuk menyempurnakan pembelajaran sebelumnya di Kelas V. 

Pokok bahasan meliputi mata pelajaran (1) IPA: materi sistem pernapasan 

dan gangguan pernapasan pada manusia, (2) PPKn:  hak dan kewajiban, 

(3) IPS:  peran ekonomi, (4) Bahasa Indonesia:  sistem informasi, dan  (5) 

SBDP: kesenian daerah. 

b. Materi penelitian dibatasi pada Tema 2 Subtema 2 dan difokuskan pada  

pembelajaran 6 dan berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Materi 

dan soal yang terdapat pada kartu disesuaikan dengan buku panduan guru 

dan siswa edisi revisi 2017. 

c. Kurikulum yang diterapkan di SDN Lowokwaru 2 Malang adalah 

kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan pembelajaran tematik mulai 

dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 

G. Definisi Operasional 

Sebagai penegas makna istilah dalam penelitian, diperlukannya definisi 

operasional secara konseptual yang menggambarkan karakteristik yang akan 

dikembangkan. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan adalah upaya mengembangkan suatu produk yang belum 

pernah ada maupun yang sudah ada melalui tahap modifikasi atau 

pembaharuan sesuai dengan kebutuhan. 
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2. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan pokok bahasan 

dari beberapa mata pelajaran untuk memahami suatu konsep yang dikemas 

dalam sebuah tema.  

3. Papan Ular Tangga Berjelajah adalah media pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa dan guru berupa produk media 

dengan memodifikasi design permainan ular tangga yang dikolaborasikan 

melalui teknik berjelajah.  
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