
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan sekolah dasar sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses pendidikan 

selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Pendidikan dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.” Tujuan Pendidikan 

Sekolah Dasar adalah meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Pendidikan dasar merupakan pendidikan untuk mengembangkan 

kualitas minimal yang harus dimiliki oleh setiap manusia Indonesia sesuai dengan 

tuntutan perubahan-perubahan kehidupan lokal, Nasional dan global sehingga 

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesinambungan (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar, 2007). 

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. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1)  tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Belajar adalah suatu proses yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya. Proses tersebut terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkunganya (Arsyad, 2009:1). Pembelajaran adalah hubungan timbal balik 

antara guru dengan peserta didik. Guru sebagai pendidik yang memberikan arahan 

kepada siswa sebagai peserta didik oleh karena itu pendidik dan peserta didik 

saling berinteraksi dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang memberikan 

manfaat yang besar bagi dunia pendidikan. Dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya untuk pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar. Guru dituntut agar mampu 

menggunakan alat-alat yang disediakan di sekolah sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan zaman.  

Motivasi belajar yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

cara guru yang kurang kreatif dalam mengajarkan materi. Guru lebih sering 

ceramah dan terpaku pada buku. Ketika guru mempunyai gaya mengajar seperti 

itu maka kebanyakan siswa akan jenuh dan mencari kesibukan sendiri untuk 

mengalihkan rasa jenuh mereka. Kejenuhan yang dirasakan siswa membuat 

mereka berfikir bahwa sekolah itu bukan tempat yang menarik dan 

menyenangkan, oleh karena itu diperlukan sarana yang tepat untuk menumbuhkan 

kembali semangat yang menarik perhatian para siswa dalam pembelajaran. Salah 

satu cara yang dilakukan guru adalah melalui penggunaan media pembelajaran 

yang tepat. 
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Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi kejenuhan 

siswa dalam belajar (Arsyad, 2014:170). Kebanyakan guru tidak menggunakan 

media pembelajaran yang tepat ketika menyampaikan materi pelajaran, bahkan 

ada guru yang tidak menggunakan media sama sekali. Hal ini sangat disayangkan 

karena pada dasarnya media pembelajaran merupakan sarana fisik yang sangat 

membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi kepada siswa dan 

merangsang siswa untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Akibatnya, siswa 

mengalami kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan dan hasil belajar 

yang mereka peroleh menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, pemilihan media 

yang tepat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang 

memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan, misalnya siswa mencari sendiri 

dan langsung mengalami proses belajar. Belajar yang dimaksud berupa 

pembelajaran yang dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir secara kritis. Dengan adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya 

pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar.  

Memilih media yang tepat dalam pembelajaran tidaklah mudah. 

Membutuhkan analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek dan prinsip-prinsip tertentu agar media yang digunakan benar-benar 

berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang 

dimaksud adalah (1) efektivitas dan efisiensi, (2) relevansi, dan (3) produktivitas 

(Musfiqon, 2012:116-118). Selain faktor tersebut, ternyata selama ini kebanyakan 
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guru belum mampu mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi 

siswa saat itu. Pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan model akan 

membuat guru kesulitan dalam menguasai kelas. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan fungsi pendekatan sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran, serta 

peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar 

(Sa’dun, 2013:3). Akibatnya pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada 

guru dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan 

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dibangun sendiri 

oleh siswa akan lebih bermakna dan melekat pada pikiran siswa. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara dengan wali kelas IV yaitu Ibu Lilik Sulistyowati pada tanggal 5 

November 2018 di Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 yang terletak di Pare, 

Kediri. Jumlah siswa keseluruhan kelas IV adalah 27 anak  yang terdiri dari 12 

anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Di kelas IV guru belum pernah mencoba 

mengembangkan media pembelajaran permainan ular tangga terutama beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas adalah menggunakan 

kurikulum 2013 karena di SDN Tulungrejo 2 tersebut belum lama menggunakan 

kurikulum 2013.  

Berdasarkan penelitian yang terdahulu oleh Moch. Chabib pada tahun 2017 

Universitas Negeri Malang dalam penelitianya yang berjudul “Efektifitas 

Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Sebagai Sarana Belajar Tematik 

SD”. Penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah Menggunakan model 

Dick and Carey. Media yang digunakan berbahan dasar triplek dan gambar yang 
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telah di print out menggunakan kertas. Adapun persamaan dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan pembelajaran Tematik serta terdapat 

kartu soal dalam permainan tersebut. Permainan ular tangga merupakan media 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional permainan 

ular tangga disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran sebagai pengantar informasi bagi siswa.  

Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Kotak Ular Tangga (KOKARTA) Pada Pembelajaran Tematik 

Subtema 2 Pembelajaran 3 Kelas IV Di Sekolah Dasar” karena media berupa 

permainan Kotak Ular Tangga (KOKARTA) ini dapat membantu meningkatkan 

interaksi belajar siswa dan keterampilan sosial siswa dalam kelas serta 

meningkatkan kualitas guru sekolah dasar dalam kegiatan belajar mengajar dan 

meningkatkan profesionalisme guru dan membantu menyeleseikan permasalahan 

pendidikan di sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

rumusan masalah penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pengembangan media belajar dan bermain berupa Kotak Ular 

Tangga (KOKARTA) pada Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 yang akan 

diterapkan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

dalam Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 yang akan diterapkan di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Mengetahui pengembangan media belajar dan bermain berupa Kotak Ular 

tangga (KOKARTA) pada Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 yang akan 

diterapkan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

pada Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 yang akan diterapkan di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan media 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Konten atau isi media : 

1. Media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) disesuaikan dengan buku 

kurikulum tematik kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 yang 

membahas materi tentang Indahnya Keragaman di Negeriku. 

2. Media ini menyajikan konsep rumah adat di Indonesia yang meliputi 

bentuk, karakteristik, dan ciri khas kepada peserta didik di kelas 4 

SD dengan menggunakan media Kotak Ular Tangga (KOKARTA)  

3. Dalam media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) terdapat 2 buah 

dadu, 1 bidak dan 62 soal kartu pertanyaan yang akan dimainkan 

oleh peserta didik sesuai dengan materi. 
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b. Konstruk atau tampilan media : 

1. Kotak terbuat dari kayu dengan panjang dan lebar 40cm x 40cm.  

     Gambar 1.1 Rancangan Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

 

 

 

   

            

2. Disetiap kotak dalam permainan ular tangga terdapat rumah adat 

dan tarian adat dari masing-masing daerah.  

3. Terdapat beberapa kartu berisi pertanyaan yang mencangkup 

Subtema 2 pembelajaran 3  

4. Terdapat dadu dan bidak seperti pada umumnya dalam permainan 

ular tangga. Dadu adalah benda berbentuk kubus yang mempunyai 

6 permukaan. Bidak adalah buah catur atau pion yang digunakan 

pemain untuk menjalankan permainan. Pemain melemparkan dadu 

kemudian menjalankan bidaknya sesuai angka pada dadu.    

Gambat 1.2 Dadu yang digunakan untuk permainan Kotak Ular Tangga 

(KOKARTA) 
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Gambar 1.3 Bidak yang digunakan untuk permainan Kotak Ular 

Tangga (KOKARTA) 

 

 

 

 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

1. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dalam 

pengembangan Media Pembelajaran Kotak Ular Tangga (KOKARTA) Pada 

Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat  menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama kuliah, serta menambah pengetahuan dan wawasan 

sebagai bekal untuk menjadi pendidik. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan motivasi 

belajar dengan media pembelajaran yang menarik. Peneliti menggunakan 

media kotak ular tangga (KOKARTA) sebagai sarana dalam memotivasi 

siswa dalam pembelajaran. 
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c. Bagi Guru 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan guru 

dalam menjelaskan konsep materi kepada siswa dan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran 

seperti menggunakan media kotak ular tangga (KOKARTA) 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada beberapa asumsi, 

yaitu: 

a. Siswa mampu memahami materi keragaman budaya dan rumah adat yang 

ada di Indonesia  

b. Siswa mampu menjawab kartu soal yang terdapat pada media Kotak Ular 

Tangga (KOKARTA)  

2. Batasan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran ini mengacu pada beberapa 

keterbatasan peneltian, yaitu: 

a. Batasan pengembangan panduan penilaian bagi pendidik kelas IV ini 

adalah Panduan penilaian ini belum di uji cobakan dalam pelaksanaan 

penilaian hasil belajar. 

b. Panduan penilaian ini hanya ditinjau oleh ahli media dan ahli materi.  

c. Penilaian kualitas panduan penilaian ini hanya dilakukan oleh 3 orang 

pendidik dan 1 kepala sekolah. 

d. Kualitas yang dinilai hanya pada aspek panduan penilaian yang 

dikembangkan dapat digunakan dalam proses pelaksanaan penilaian.  
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G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan. 

2. Media adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada siswa 

sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3. Tematik adalah proses terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


