
 
 

14 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dari 

berbagai referensi dan penelitian terdahulu. Adapun kajian pustaka yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah: 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. 

Berdasarkan istilah diatas kata media dalam bidang pendidikan diartikan sebagai 

alat perantara untuk menyampaikan informasi kedapa siswa. Menurut Association 

for Education and Communication Technology (AECT) dalam Nurseto, (2011) 

mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan 

untuk proses pemberian informasi. Berbagai informasi yang terdapat pada mata 

pelajaran dapat disampaikan guru melalui media pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sartika (2013:38) media adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar berfungsi memperjelas makna pesan yang 

disampaikan sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai dengan 

sempurna.  Melalui media diharapkan  guru dapat mewujudkan pembelajaran 

yang tidak hanya membantu dalam proses belajar melainkan dapat bermakna dan 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Karena, proses belajar yang 

sempurna adalah proses yang dialami langsung oleh siswa melalui berbagai upaya 

untuk memahami suatu makna yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Upaya yang perlu dilakukan oleh guru seperti merangsang rasa ingin tahu 

siswa dan membangkitkan semangat melalui media pembelajaran. Sama halnya 

dengan pendapat Angkowo & Kosasih (2007:11) yang mengatakan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan 

merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa.  

Simpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan sebagai perantara  untuk menyampaikan materi pembelajaran 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Selain sebagai 

perantara media juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatahui tingkat 

keberhasilan pemahaman siswa berupa hasil belajar. 

b. Kontribusi media terhadap pembelajaran 

Kemp & Dayton (dalam Sartika, 2013:39-40) mengatakan bahwa media 

pembelajaran memiliki peran penting untuk mencapai pembelajaran yang 

sempurna. Karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa kurang 

maksimal apabila tidak didukung oleh fasilitas yang diberikan sekolah, salah 

satunya yaitu media pembelajaran. Adapun kontribusi yang diberikan oleh media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih terstandar 

2) Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan 

3) Pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar waktu, 

pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

4) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

5) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan 
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6) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan 

7) Peran guru perubahan kearah yang positif 

Jika ditinjau dari kontribusi diatas, media pembelajaran memiliki salah 

satu peran penting untuk pembelajaran interaktif dengan menerapkan teori belajar 

waktu dan pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Karena, pembelajaran 

tematik yang dilaksanakan oleh guru dan siswa mengacu pada sebuah buku tema. 

Setiap tema terdapat 3 sampai 4 subtema dan jumlah pembelajaran. Masing-

masing subtema terdiri dari 6 (enam) pembelajaran yang umumnya dicapai 

dengan alokasi waktu 1 (satu) minggu atau 6 kali pertemuan. Pelaksanan 

pembelajaran tersebut tentu telah diatur dan disesuaikan dengan jadwal di sekolah. 

Apabila guru tidak cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

memanfaatkan waktu pembelajaran, maka guru akan merasa kesulitan. Selain itu, 

juga akan menghambat siswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara 

maksimal. Maka dari itu sangat penting bagi guru untuk mencari solusi melalui 

pemilihan, pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran. Agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Tanpa ada rasa khawatir apabila masih terdapat materi yang belum 

disampaikan secara maksimal. Karena melalui media pembelajaran yang 

disediakan oleh guru, siswa dapat belajar mandiri.  

c. Klasifikasi media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa berdasarkan 

fungsinya. Menurut Sadiman (dalam Hadiwijayanto, 2017:10) media 

pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1) media grafis, meliputi 
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gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan 

flanel, serta papan buletin; 2) media audio, meliputi radio, alat perekam pita 

magnetik, dan laboratorium bahasa; dan 3) media proyeksi diam, meliputi film 

bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, 

mikrofis, film, film gelang, televisi, video, serta permainan dan stimulasi. 

Sedangkan pengelompokan media berdasarkan perkembangan teknologi 

pada saat ini dibagi menjadi empat, yaitu: 1) media hasil teknologi cetak; 2) media 

hasil teknologi audio-visual; 3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, 

dan 4) media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer (Arsyad, 2010:29). 

Berdasarkan pendapat diatas, pengelompokan media dimaksudkan untuk 

mempermudah guru dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Karena, media dapat berupa alat yang dimanfaatkan maupun 

alat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas. Salah satu media yang dapat digunakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu media Papan Ular Tangga Berjelajah. 

d. Fungsi dan manfaat media pembelajaran 

Media berdasarkan kelompoknya memiliki fungsi yang berbeda-beda. 

Adapun fungsi media menurut Sudjana dan Rivai (dalam Sartika, 2013:20) yaitu 

(1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; (2) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru; (3) siswa 

dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 
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Sedangkan manfaat dari penggunaan media dalam proses pembelajaran 

yang dikemukakan oleh Sadiman, (2010:17) sebagai berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra 

3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa 

4) Mengatasi masalah guru yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan 

materi belajar 

Uraian mengenai fungsi dan manfaat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keberadaan media sangat penting dalam proses pembelajaran baik untuk 

guru maupun siswa. Karena, secara tidak langsung pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa akan lebih berkualitas dan bersifat tetap apabila guru 

menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran yang menarik, mudah, 

dan menyenangkan bagi siswa. 

e. Kriteria pemilihan media pembelajaran 

Sebelum menggunakan media sebagai alat bantu dalam menyampaikan 

pesan, guru perlu menentukan media yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dan akan lebih 

termotivasi dalam belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

memilih media menurut Aqib (dalam Haryono, 2014:67) antara lain: 1) 

kompetensi pembelajaran, 2) karakteristik sasaran didik, 3) karakteristik media 

yang akan digunakan, 4) waktu yang tersedia untuk menggunakan media, 5) biaya 

yang diperlukan, 6) ketersediaan fasilitas/peralatan, 7) konteks penggunaan, 8) 

mutu teknis media. 
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Pemilihan media diatas menjadi syarat khusus seorang guru sebagai bahan 

pertimbangan ketika akan menggunakannya dalam pembelajaran. Karena, jika 

guru memilih media yang kurang tepat dengan materi, maka dapat mengurangi 

daya tangkap siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Selain itu, pemilihan 

media yang dilakukan guru sebaiknya memiliki tiga kemampuan yaitu: 1) 

kemampuan manipulatif, 2) kemampuan fiksatif, dan 3) kemampuan distributif. 

Media disesuikan dengan karakteristik siswa dan diharapkan mampu mengatasi 

masalah prinsip belajar waktu. Maka dari itu diperlukannya pengembangan media 

Papan Ular Tangga Berjelajah sebagai salah satu alternatif bagi guru. 

2. Pengembangan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

a. Pengertian ular tangga 

Ular tangga merupakan istilah yang digunakan pada sebuah permainan 

tradisional anak yang terdiri dari kata “ular” dan “tangga”. Menurut KBBI kata 

ular diartikan sebagai binatang melata, tidak berkaki, tubuhnya agak bulat 

memanjang, kulitnya bersisik, hidup di tanah atau di air, ada yang berbisa dan ada 

yang tidak berbisa. Secara umum ular berperan sangat berbahaya dalam 

kehidupan manusia. Maka dari itu dalam permainan ular tangga sering 

difungsikan sebagai simbol negatif (kekalahan). 

Sedangkan kata tangga menurut KBBI adalah tumpuan untuk naik turun 

terbuat dari kayu (papan, batu, dan sebagainya) bersusun berlenggek-lenggek, dan 

bertingkat. Dapat diartikan bahwa tangga adalah seperangkat alat yang digunakan 

seseorang untuk menuju ketempat yang lebih tinggi. Tangga dalam permainan 

ular tangga merupakan simbol keberuntungan bagi pemain. Karena, pemain akan 
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melangkah jauh meninggalkan lawan sesuai dengan aturan permainan yang telah 

ditentukan. 

Secara konsep menurut Afandi, (2015:80) ular tangga merupakan 

permainan yang dimainkan dua orang atau lebih dengan melempar dadu, terdiri 

dari beberapa kotak yang didalamnya terdapat gambar. Sedangkan menurut 

Husna, (2009:145) ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu untuk 

menentukan beberapa langkah yang harus dijalani bidik. Dalam permainan 

terdapat ular dan tangga, apabila dalam permainan mendapatkan tangga maka 

pemain naik atau berjalan kedepan sesuai dengan arah tangga tersebut. Tetapi 

apabila mendapatkan ular maka dalam permainan, pemain harus turun sesuai jalan 

ular tersebut. Pemain akan dinyatakan menang apabila sampai pada finish yang 

pertama. 

Permainan ular tangga sudah jarang digunakan oleh siswa baik dalam 

belajar maupun bermain. Dilihat dari tampilan dan penyajian yang terlalu 

monoton membuat siswa tidak tertarik dengan jenis pemainan tersebut. Selain itu, 

semakin berkembangnya teknologi juga mengakibatkan siswa malas bermain 

permainan tradisional dan lebih memilih untuk bermain gadget. Sehingga 

berakibat pada tingkat motivasi belajar siswa semakin menurun dan rendahnya 

kemampuan bersosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

Sebagai upaya mempertahankan permainan tradisional tersebut agar tetap 

diminati oleh siswa dan dapat dijadikan alat bantu guru dalam proses 

pembelajaran. Maka media pembelajaran dikembangkan melalui inovasi baru dan 

mengkolaborasikan permaian ular tangga dengan teknik berjelajah. Menurut 

KBBI berjelajah memiliki arti bepergian ke mana-mana untuk menyelidiki dan 
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lain sebagainya. Penyelidikan menggunakan rute akan lebih memudahkan guru 

menyampaikan materi belajar secara bertahap. Untuk menempuh rute tentunya 

ada aturan main yang harus di taati dan menjawab tantangan yang terdapat pada 

setiap post/titik. 

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media Papan Ular Tangga 

Berjelajah adalah media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan 

kebutuhan siswa dan guru berupa produk media dengan memodifikasi design 

permainan ular tangga dan dikolaborasikan melalui teknik berjelajah.  

b. Kelebihan dan kekurangan media ular tangga 

Masing-masing media yang akan dikembangkan tentu memiliki perbedaan 

dari segi kelebihan dan kekurangan dengan media pembelajaran lainnya. Selain 

itu, kelemahan sebuah media pembelajaran adalah ciri khas yang memerlukan 

daya imbang sebagai kekuatan dari pengembangan media itu sendiri. Adapun 

kelebihan dari media ular tangga menurut Afandi, (2015:80) sebagai berikut: 

1) Siswa belajar sambil bermain 

2) Siswa tidak belajar sendiri, melainkan harus berkelompok 

3) Memudahkan siswa belajar karena dibantu dengan gambar yang ada dalam 

permainan ular tangga 

4) Tidak memerlukan biaya mahal dalam pembuatan media pembelajaran 

Sedangkan kekurangan dari media ular tangga menurut Huda, (2017) 

adalah: 

1) Membutuhkan persiapan yang matang agar menyesuaikan konsep materi dan 

kegiatan pembelajaran.  

http://fatkhan.web.id/author/admin/
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2) Jika terdapat siswa yang cenderung cepat bosan maka ia akan kehilangan 

minat untuk bermain. 

3) Penggunaan media permainan ular tangga memerlukan banyak waktu untuk 

menjelaskan kepada anak.  

4) Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi 

pembelajaran.  

5) Kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat menimbulkan 

kericuhan.  

6) Bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan mengalami 

kesulitan dalam bermain.  

c. Indikator media Papan Ular Tangga Berjelajah pada  pembelajaran  

Menurut Husna, (2009:145) ular tangga memiliki indikator permainan 

yang harus dilalui dan disepakati oleh pemain. Adapun kolaborasi permaian ular 

tangga pada media Papan Ular Tangga Berjelajah adalah: 

Tabel 2.1. Indikator Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

 

No Indikator Permainan  Desain   Implementasi 

   Media       Pembelajaran Tematik  

1. Pengundian Pemain      Memberikan wawasan  

Melalui suit       kepada siswa untuk  

         memilih cara pengundian  

         yang bersifat adil 

 

   

 

2. Melempar Dadu      Memberikan kesempatan   

kepada siswa untuk  

menyusun strategi agar  

finish terlebih dahulu 

 

 

 

3. Melangkah/berjalan      Mengajak siswa untuk  

         saling bekerja sama antar  

         kelompok 

 

 

 

1 

2 
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Lanjutan Tabel 2.1. Indikator Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

 

No Indikator Permainan  Desain   Implementasi 

        Media       Pembelajaran Tematik 

4. Kesempatan Melempar      Melatih ketangkasan siswa 

Dadu        dalam melempar dadu 

untuk mengambil 

kesempatan bermain yang 

lebih banyak 

 

 

 

5. Turun Kepala Ular      Melatih siswa untuk  

         bersikap jujur dan  

        profesional dalam  

        menerima keputusan  

 

  

 

 

6. Naik Tangga      Melatih jiwa  

         kepemimpinan siswa agar  

         tetap bersikap tenang dan  

         tidak saling menjatuhkan  

        antar pemain 

 

 

 

 

3. Ruang Lingkup Materi yang Dikemas dalam Media Pembelajaran 

a. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran  

Media Papan Ular Tangga Berjelajah disusun berdasarkan masalah yang 

ditemukan di lapangan. Akan tetapi juga disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran Tematik di kelas V Sekolah Dasar. 

Kompetensi Dasar yang disusun terdapat pada buku guru dan buku siswa edisi 

revisi 2017 Tema 2 Subtema 2 “Pentingnya Udara Bersih Bagi Pernapasan” 

pembelajaran enam. Kompetensi Dasar (KD) materi dalam media disajikan pada 

tabel 2.2. 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Tabel 2.2. Kompetensi Dasar (KD) Materi Pembelajaran SubTema 2 

 

Mata Pelajaran   KD  

IPA 3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya  

  pada hewan dan manusia, serta  cara  

  memelihara kesehatan organ pernapasan manusia 

IPS 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya   

  mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang  

  sosial dan budaya untu memperkuat kesatuan dan  

  persatuan bangsa 

 4.3 Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi  

  dalam upaya mensejahterakan kehidupan  

  masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk  

  memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

SBDP 3.3 Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah 

 4.3 Mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi  

  daerah 

PPKn 3.2 Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab  

  sebagai warga dalam kehidupan  sehari-hari 

 4.2 Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab  

  sebagai warga masyarakat dalam  

  kehidupan sehari-hari 

Bahasa Indonesia 3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku  

  ke dalam aspek: apa, di mana, kapan, siapa,  

  mengapa, dan bagaimana 

 4.2 Menyajikan hasil klasifikasi informasi Yang  

  didapat dari buku yang dikelompokkan dalam  

  aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan  

  bagaimana menggunakan kosakata baku 

 

 

 

b. Materi pembelajaran 

Pengembangan media untuk pembelajaran tematik harus disesuaikan 

dengan KD yang terdapat pada masing-masing mata pelajaran. Tidak semua 

materi dicantumkan dalam pengembangan media, tetapi hanya beberapa materi 

pokok dan terdapat pada Buku Tema 2 Subtema 2 tentang “pentingnya udara 

bersih bagi pernapasan”. Adapun materi pokok yang dikemas dalam media yaitu;  

1) Fisiologi dan gangguan pada sistem pernapasan 

Secara fisiologi, pernapasan menurut Sumardi, (2012:5.62) terdiri dari 2 

macam, yaitu (1) pernapasan eksternal, yaitu pernapasan yang terjadi didalam 

sistem pernapasan. Udara pernapsan masuk melalui lubang hidung sampai ke 
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alveoli, kemudian terjadi pertukaran antara O2 dan CO2; (2) pernapasan 

internal, yaitu pernapasan yang terjadi didalam sel aktif melakukan 

pernapasan. Darah yang kaya oksigen mencapai sel yang aktif melakukan 

pernapasan, kemudian terjadi pertukaran CO2 yang meninggalkan sel dan O2 

masuk kedalam sel. Terjadinya pertukaran gas antara CO2 dan O2 pada alveoli 

maupun pada sel yang aktif disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan persial 

dari kedua gas tersebut. Sistem pernpasan dapat terganggu sewaktu-waktu 

baik disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kesehatan paru-paru. 

Beberapa gangguan sistem pernapasan pada manusia yaitu; rinitis, laringtis, 

asma, pneumonia, tuberculosis (TBC), dan kanker paru-paru. 

2) Ragam kesenian daerah 

Seni pada dasarnya adalah salah satu cara seseorang masyarakat berfikir 

kreatif, dan totalitas (Restian, 2016). Masyarakat yang bertempat tinggal 

disuatu daerah tentu memiliki kesenian khas yang biasa disebut dengan 

kesenian daerah. Kesenian daerah sangat bergam mulai dari seni tari, alat 

musik, adat hingga budaya. 

3) Peran ekonomi dan sistem informasi 

Menurut Wahab, (2012:3.21-22) ekonomi merupakan studi ilmiah mengenai 

bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materinya. Disekitar kehidupan 

masyarakat terdapat sumber daya yang memenuhi kebutuhan, tetapi 

persediaan dan penyediaannya terbatas bahkan ada yang sifatnya langka. 

Sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara 

sempurna. Maka dari itu peran ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sangat penting. 
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4) Hak dan kewajiban 

Menurut Kusumawati (2017:67) hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi 

milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang 

bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak 

menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. 

Bentuk hak warga masyarakat seperti; (a) mendapatkan perlindungan hukum; 

(b) mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (c) menikmati 

lingkungan bersih; (d) hidup tenang dan damai; (e) bebas memilih, memeluk, 

dan menjalankan agama; (f) berpendapat dan berorganisasi; (g) 

mengembangkan kebudayaan daerah. 

Sedangkan Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus 

dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung 

jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti; (a) mematuhi aturan atau 

norma yang berlaku dalam masyarakat; (b) menjaga ketenangan dan ketertiban 

lingkungan masyarakat; (c) mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, 

RW, atau desa setempat; (d) menghormati tetangga di lingkungan tempat 

tinggal; (e) membantu tetangga yang terkena musibah; (f) menjaga kebersihan 

lingkungan tempat tinggal. 

4. Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar 

a. Pengertian pembelajaran tematik 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik 

Haryono, (2015:3). Perubahan perilaku yang dimaksud adalah perilaku sosial dan 
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pembentukan karakter pada diri siswa yang diharapkan mengalami peningkatan 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan siswa sangat dipengaruhi 

oleh proses belajar, hasil belajar dan hereditas serta lingkungan pendidikan 

(Djaali, 2013:22). Sehingga memunculkan berbagai macam model pembelajaran 

dalam bidang pendidikan yang melibatkan minat, dan kegiatan sehari-hari siswa. 

Model yang tepat untuk siswa dalam pemenuhan proses interaksi dan perubahan 

perilaku adalah pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa Depdiknas (dalam Trianto, 

2011:147). Pengalaman yang diperoleh siswa secara langsung akan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat. 

Maka dari itu disebutkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang berorientasi dan dipusatkan pada siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna, 

dan ada keterkaitan antar mata pelajaran dalam menentukan tema. Keterkaitan 

tersebut tidak semata-mata tanpa adanya pertimbangan jumlah mata pelajaran dan 

penyesuaian materi didalamnya. Tetapi guna memenuhi kebutuhan siswa dan 

kesesuaian dengan tahap belajar, maka materi pada tema dipilih mulai dari yang 

mudah ke yang sulit. 

Sesuai dengan pendapat Trianto, (2011:154) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang memadukan 

beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Pada pembelajaran tematik bukan 

istilah standar kompetensi yang digunakan dalam pencapaian hasil belajar. 
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Melainkan kompetensi inti yang mencakup tentang nilai religius, sikap, 

pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi dasar yang di jabarkan melalui 

indikator. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan pokok bahasan dari 

beberapa mata pelajaran untuk memahami suatu konsep yang dikemas dalam 

sebuah tema. Tema ditentukan dan disesuaikan dengan materi dan menjadi ciri 

khas dari pembelajaran tematik di Sekoah Dasar. 

b. Karakteristik pembelajaran tematik 

Masing-masing model pembelajaran memiliki karakteristik berbeda  yang 

menjadi ciri khas dalam pelaksanaan pembelajaran  maupun evaluasi 

pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang diterapkan di sekolah dasar saat ini 

adalah pembelajaran tematik (tematic intergated) yang memiliki karakteristik 

menurut Majid (2014:89-90) yaitu 1) berpusat pada siswa; 2) memberkan 

pengalaman langsung; 3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas; 4) 

menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; 5) bersifat fleksibel; 6) 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sehingga 

penggunaan media juga harus disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran 

tematik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

c. Prinsip pembelajaran tematik 

Menurut Trianto, (2011:155-156) dalam buku yang berjudul Desain 

Pengembangan Pembelajaran Tematik, disebutkan bahwa terdapat prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik. Adapun prinsip-prinsip tersebut secara umum adalah 

sebagai berikut: 
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1) Prinsip penggalian tema, agar guru dan siswa lebih fokus dalam memahami 

materi pembelajaran. Tema yang telah disusun menjadi target yang akan 

dicapai siswa sesuai dengan tahap pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam penggalian tema adalah (1) tema hendaknya tidak terlalu luas, (2) tema 

harus bermakna, (3) tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

psikologi anak, (4) tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat 

anak, (5) tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa autentik, 

(6) tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, 

(7) tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar dan media pembelajaran. 

2) Prinsip pengelolaan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan 

secara optimal apabila guru mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan 

mediator bagi siswa.  

3) Prinsip evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru melalui pemberian kesempatan kepada siswa  untuk melakukan evaluasi 

diri. 

4) Prinsip reaksi yaitu kemampuan guru untuk menjadikan kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna melalui cara bermain sambil belajar. 

d. Kelebihan dan keterbatasan pembelajaran tematik 

Setiap model pembelajaran yang digunakan oleh guru selalu disesuaikan 

dengan kondisi sekolah. Akan tetapi, berdasarkan kurikulum saat ini diharapkan 

seluruh sekolah menyelenggarakan pembelajaran tematik sebagai model 

pembelajaran di kelas terutama Sekolah Dasar. Seperti model pembelajaran 



30 
 

 
 

lainnya, pembelajaran tematik juga memiliki kelebihan dan kekurangan baik 

dalam proses perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Kelebihan pembelajaran tematik dalam arti penting menurut Majid,  

(2014:92-93) yaitu 1) menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan 

siswa, 2) memberikan pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, 3) hasil belajar dapat 

bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna, 4) mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan yang dihadapi, 5) 

menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama, 6) memiliki sikap toleransi, 

omunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain, 7) menyajikan kegiatan yang 

bersifat nyata sesuai dengan persoalan yag dihadapi dalam lingkungan siswa. 

Sedangkan keterbatasan pada pembelajaran tematik terutama dalam 

pelaksanaannya yaitu, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak 

menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi setelah 

pembelajaran berlangsung. Menurut Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas (dalam 

Majid, 2014:93) bahwa mengindentifikasi aspek keterbatasan pembelajaran 

tematik  berdasarkan 1) aspek guru, 2) aspek siswa, 3) aspek sarana dan sumber 

belajar, 4) aspek kurikulum, 5) aspek penilaian. Sehingga guru lebih fokus  pada 

evaluasi sebagai hasil belajar siswa tanpa melihat proses siswa dalam memahami 

materi. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu baik pada analisis kebutuhan, materi maupun model 

penelitian pengembangan yang digunakan. Penelitian terdahulu atau penelitian 
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relevan merupakan rujukan yang dijadikan peneliti untuk melakukan  

pengembangan terhadap apa yang sudah dikembangkan sebelumnya. 

Pengembangan tersebut dapat berupa inovasi, kreatifitas maupun hal yang belum 

dikembangkan oleh peneliti lain. Adapun penelitian relevan sebagai pendukung 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Rifki Afandi FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dengan judul Pengembangan media Pembelajaran Permainan Ular Tangga 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan Hasil Belajar IPS di Sekolah 

Dasar. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan media pembelajaran 

permainan ular tangga di sekolah dasar yang menarik dan mampu mengatasi 

kebosanan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan media 

menggunakan model 4D yaitu define, design, develop, dan dissaminate 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, pemberian angket dan tes. 

Penelitian dilakukan di SDI Yapita Surabaya dengan hasil implementasi 

media meningkat 66,7% pada aspek keaktifan belajar dan 70% pada aspek 

keterampilan motivasi belajar siswa.  Sedangkan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan 40% dari 55% siswa yang nilainya berada dibawah 

KKM menjadi 100%. 

2. Penelitian oleh Sumardan M. Orolawa Universitas Sanata Dharma dengan 

judul Pengembangan Media Ular Tangga Pada Materi Pokok Mengenal 

Bangun Datar Dalam Subtema Anggota Keluargaku Untuk Siswa Kelas 1 

Sekolah Dasar. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya metode 

yang digunakan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu  guru 

lebih dominan menggunakan metode ceramah setiap kali melakukan 
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pembelajaran. Sehingga menjadikan proses pembelajaran kurang bermakna. 

Maka dari itu, peneliti mengembangkan media sebagai upaya penyelesaian 

masalah tersebut dengan tujuan menghasilkan produk berupa media ular 

tangga untuk pembelajaran tematik. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

perpaduan antara model Borg & Gall dan Sugiyono melalui lima tahap 

pengembangan. Tahap yang dimaksudkan adalah (1) potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi ahli, (5) revisi desain.  

Peneliti menggunakan intrumen penelitian wawancara berdasarkan analisis 

kebutuhan dan kuesioner sebagai validasi produk. Penelitian dilakukan di SD 

Negeri Kalasan 1 dengan hasil validasi 4,47 (sangat baik) dan 4,35 (sangat 

baik)  oleh guru kelas 1 A dan 1B.  

3. Penelitian oleh Dyah Kartiningtyas, dkk Universitas Negeri Semarang dengan 

judul Pengembangan Media Game Ular Tangga Bervisi SETS Tema Energi 

Pada Pembelajaran IPA Terpadu Untuk Mengembangkan Karakter Dan 

Aktivitas Siswa SMP/MTs. Penelitian tersebut dilakukan atas dasar 

Internalisasi nilai karakter dan aktivitas dalam pembelajaran yang dapat 

diwujudkan dengan kegiatan kelompok memungkinkan siswa untuk lebih 

banyak berinteraksi. Melalui media pembelajaran game ular tangga bervisi 

SETS mampu medorong siswa untuk lebih aktif dan menumbuhkan sikap 

positif kepada siswa. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan 

adalah model research and development (R&D) dengan uji pakar materi 

maupun media dengan kriteria sangat layak. Hasil pengujian dengan 

persentase kelayakan oleh pakar materi sebesar 94,24% dan pakar media 

sebesar 94,64%. Sedangkan hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui 
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pengaruh game ular tangga terhadap rata-rata hasil belajar siswa menunjukkan 

peningkatan sebesar 0,5 (sedang). Selain itu, media pembelajaran juga mampu 

meningkatkan aktivitas serta karakter jujur dan bersahabat/komunikatif siswa.   

Sedangkan persamaan dan perbedaan serta temuan yang terdapat pada 

masing-masing hasil penelitian dengan Pengembangan Media Papan Ular Tangga 

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

Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan antar Penelitian yang Relevan 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

 

Temuan 

 

1.  Rifki Afandi  

dengan judul 

“Pengembanga

n media 

Pembelajaran 

Permainan 

Ular Tangga 

Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi 

Belajar Siswa 

dan Hasil 

Belajar IPS di 

Sekolah 

Dasar” 

a. Mengembangkan 

media ular 

tangga untuk 

pembelajaran di 

sekolah dasar 

b. Mengukur nilai 

efektifitas media 

pembelajaran 

a. Menggunakan 

model 

pengembangan 

4D yaitu 

define, design, 

develop, dan 

disseminate 

b. teknik 

pengumpulan 

data melalui 

observasi, 

pemberian 

angket dan tes 

c. mengukur 

efektifitas 

media 

menggunakan 

pre-test dan  

Meningkatka

n hasil 

belajar siswa 

menggunaka

n media ular 

tangga  
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Lanjutan Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan antar Penelitian yang Relevan 

No 
Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

 

Temuan 

 

   pos-tes 

d. media 

digunakan 

untuk mata 

pelajaran IPS 

SD  

 

2. Sumardan M. 

Orolawa 

dengan judul 

“Pengembanga

n Media Ular 

Tangga Pada 

Materi Pokok 

Mengenal 

Bangun Datar 

Dalam 

Subtema 

Anggota 

Keluargaku 

Untuk Siswa 

Kelas 1 

Sekolah 

Dasar” 

a. Mengembangkan 

media ular 

tangga untuk 

pembelajaran di 

sekolah dasar 

b. Media 

digunakan untuk 

pembelajaran 

tematik 

a. Menggunakan 

model 

pengembangan 

dengan 

memadukan 

antara model 

Borg & Gall 

dan Sugiyono 

b. Wawancara 

dan kuisioner 

c. Hanya 

mengembangk

an media 

berdasarkan 

penilaian 

validitas ahli 

Produk 

berupa media 

ular tanga 

untuk 

pembelajaran 

tematik 

3. Dyah 

Kartiningtyas, 

dkk dengan 

judul  

a. Mengembangkan 

media 

pembelajaran 

ular tangga 

a. Menggunakan 

pendekatan 

SETS 

b. Menggunakan  

Menghasilka

n produk 

media 

pembelajaran 



35 
 

 
 

Lanjutan Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan antar Penelitian yang Relevan 

No 
Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

 

Temuan 

 

 “Pengembanga

n Media Game 

Ular Tangga 

Bervisi Sets 

Tema Energi 

Pada 

Pembelajaran 

IPA Terpadu 

Untuk 

Mengembangk

an Karakter 

Dan Aktivitas 

Siswa 

SMP/MTs”. 

b. Menumbuhkan 

karakter positif 

siswa 

 

c. model 

pengembangan 

research and 

development 

(R&D) 

 dan 

meningkatka

n rata-rata 

hasil belajar 

siswa 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

 

Tujuan: 

1. Mengembangkan 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. 

Pengembangan Media Papan Ular Tangga Berjelajah 

Untuk Pembelajaran Tematik Tema 2 Subtema 2 

Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

 

Teknik analisis data 

1. Data kualitatif 

2. Data kuantitatif 

Analisis Kebutuhan: 

1. Terbatasnya waktu bagi guru untuk mengajar 

2. Diperlukannya media dalam proses pembelajaran 

3. Siswa tidak bisa fokus terhadap materi pembelajaran 

4. Siswa perlu pemahaman yang lebih terhadap materi tema 2 subtema 2 

Analisis   Perancangan        Pengembangan 

Evaluasi  Implementasi 

Teknik pengumpulan data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Angket 

4. Dokumentasi 

 

Model penelitian & 

pengembangan 

ADDIE 

Hasil Penelitian: 

1. Media pengembangan berupa Papan Ular Tangga Berjelajah 

2. Hasil validasi dan respon siswa pada penggunaan media Papan Ular 

Tangga Berjelajah 




