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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran  

Dalam bahasa latin media berasal dari kata medium yang berarti perantara 

atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 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 (Kustiawan 2016: 6). Secara 

umum media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal (dalam 

bentuk kata yang tertulis dan hanya lisan) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya : 

(1) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan gambar, film, atau 

model; (2) Objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan proyektor, atau 

gambar; (3) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa di 

tampilkan melalui vidio, film, foto maupun secara verbal; (4) Konsep 

yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim) dapat ditampilkan 

dalam bentuk film, gambar maupun proyektor. 

c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan 

berguna untuk : (1) Menimbulkan semangat belajar; (2) Memungkinkan 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan 

kenyataan; (3) Memungkinkan siswa belajar sendiri maupun kelompok 

menurut kemmapuan dan minatnya; (4) Metode mengajar akan lebih 

bervariasi sehingga siswa tidak bosan; (5) Siswa akan lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan guru tetapi 

juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

dan memerankan.  

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan semangat dalam kegiatan 
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belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Menurut 

(Kustiawan 2016: 15) jenis media pembelajaran dapat dilihat dari bahan baku dan 

alat pembuatan, cara pembuatan, dan cara pemanfaatanya. Media pembelajaran 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi :  

a. Media pembelajaran Sederhana yaitu media pembelajaran yang bahan 

baku untuk membuatanya mudah di dapat dan murah harganya, cara 

pembuatanya mudah, dan pemanfaatanya dalam pembelajaran mudah 

digunakan tidak sulit. Jenis media pembelajaran sederhana meliputi :  

(1) Media pembelajaran sederhana 2 dimensi, terdiri dari : media grafis, 

media papan, media cetak; (2) Media pembelajaran sederhana 3 dimensi, 

terdiri dari : media benda sebenarnya (asli) dan media tiruan (imitasi). 

b. Media pembelajaran Modern bersifat elektronis dan kompleks yaitu 

media yang bahan baku dan alat pembuatanya sulit diperoleh dan mahal 

harganya, dalam pembuatan dan pemanfaatanya memerlukan keahlian 

khusus yang memadai. Jenis media pembelajaran ini meliputi: 

(1) Media pembelajaran Modern Proyeksi terdiri dari OHP, LCD 

proyektor; (2) Media pembelajaran modern Non-Proyeksi terdiri dari 

radio, tape recorder, televisi, vidio game, komputer.   

      

Dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa sehingga dapat 

meningkatkan minat dan merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa 

sehingga proses pembelajaran dapat tercapai.   

2. Pengertian Tematik  

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema pada proses pembelajaran dengan memadukan beberapa mata 

pelajaran melalui penggunaan tema, dimana peserta didik tidak mempelajari 

materi mata pelajaran secara terpisah semua mata pelajaran yang ada di sekolah 

suah menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema.  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran kedalam sebuah tema, pembelajaran tematik di sekolah 
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dasar menekankan keaktifan siswa pada pembelajaran, sehingga dengan 

keterlibatan siswa secara aktif maka hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik 

dan pembelajaran akan lebih bermakna. Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Di dalam proses pembelajaran, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Menurut Permendikbud No.57 tahun 2014 tentang kurikulum SD, 

disebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran tematik adalah memudahkan peserta 

didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan 

konsep akan semakin baik dan meningkat, sedangkan ruang lingkup pembelajaran 

tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata 

pelajaran yang dimaksud adalah: Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, 

Penjas dan Seni Budaya dan Prakarya (Permendikbud, 2014). 

Perubahan dan pengembangan kurikulum harus memiliki visi dan arah 

yang jelas. Tematik adalah proses terjadinya peningkatan dan keseimbangan 

antara kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan (Prastowo 2017: 4). Tujuan 

pembelajaran tematik terpadu adalah : 

a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik  tertentu. 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan 

berbagai pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

e. Lebih semangat belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari 

pelajaran yang lain. 
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f. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

g. Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 

pertemuan bahkan lebih atau pengayaan.  

h. Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan 

kondisi. 

 

3.  Fungsi Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan 

bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam 

tema serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan 

materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi siswa (Kemendikbud, 2014). 

Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah : 

a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik  tertentu. 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan 

berbagai pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

e. Lebih semangat belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari 

pelajaran yang lain. 

f. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

g. Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 

pertemuan bahkan lebih atau pengayaan.  

h. Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan 

kondisi. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran dan mengembangkan berbagai kemampuan siswa 

dalam tema tertentu. 
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Kompetensi Inti (KI) 

  Tabel 2.1 Kompetensi Inti 

1.  Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

Kompetensi Dasar  

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 

1.  Bahasa Indonesia  

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan   

bahasa sendiri. 

2. PPKn 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

4.4    Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

3. IPS 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 
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Materi Pembelajaran  

Rumah Adat Suku Manggarai 

Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores 

Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat 

sebuah kampung adat bernama Waerebo. Waerebo terletak di sebuah 

lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Waerebo menjadi tujuan 

wisata. Di Waerebo terdapat tujuh rumah adat Manggarai, satu di 

antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah 

Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. 

Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk 

yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan 

rotan dan tanpa paku sama sekali. 

1. Mbaru Niang terdiri atas lima lantai. Setiap lantai rumah Mbaru 

Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai 

berikut. 

 Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan 

sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 

2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo berfungsi untuk 

menyimpan 

bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 

3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk 

menyimpan 

benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan 

kacangkacangan. 
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4. Tingkat keempat disebut lempa rae disediakan untuk menyimpan 

bahan 

makanan apabila terjadi kekeringan. 

5. Tingkat kelima disebut hekang kode untuk tempat sesajian 

persembahan 

kepada leluhur. 

  Keragaman Rumah Adat di Indonesia  

Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah 

adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam 

wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan 

kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak 

hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. 

Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah.  

Tabel 2.3 Nama Rumah Adat 

No Daerah Rumah Adat 

1. Aceh Rumah Aceh, rumah Krong Bade 

2. Sumatera Utara  Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon  

3. Sumatra Barat Rumah Gadang  

4. Riau Balai Salaso Jatuh atau rumah Adat Selaso Jatuh 

Kembar.  

5. Kepulauan Riau  Rumah Melayu Atap Limas Potong 

6. Jambi  Rumah Panggung 

7. Bengkulu Rumah Bubungan Lima 

8. Sumatera Selatan Rumah Limas  

9. Bangka Belitung  Rumah Rakit dan rumah Limas  

10. Lampung  Rumah Nuwou Sesat 

11. Jawa Barat  Rumah Kasepuhan 

12. Banten  Rumah Adat Baduy 
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13. DKI Jakarta  Rumah Kebaya dan rumah Gudang 

14. Jawa Tengah  Rumah Joglo 

15. D.I Yogyakarta  Rumah Joglo 

16. Jawa Timur  Rumah Joglo  

17. Kalimantan Barat Rumah Panjang 

18. Kalimantan Tengah Rumah Betang 

19. Kalimantan Utara Rumah Baloy 

20. Kalimantan Timur Rumah Lamin 

21. Kalimantan Selatan  Rumah Banjar 

22. Bali Gapura Candi Bentar 

23. Sulawesi Utara Laikas 

24. Gorontalo Rumah Adat Doloupa 

25. Sulawesi Tengah  Souraja atau rumah Raja  

26. Sulawesi Barat Rumah Adat Mandar 

27. Sulawesi Selatan Rumah Adat Tongkonan 

28. Sulawesi Tenggara  Rumah Adat Buton atau rumah Adat Banua Tada 

29. Nusa Tenggara Barat Dalam Loka Samawa 

30. Nusa Teggara Timur Sao Ata Mosa Lakitana  

31. Maluku Rumah Baileo 

32. Maluku Utara Rumah Baileo 

33. Papua Barat Honai 

34. Papua  Honai  

     

4. Permainan (Game) 

a. Pengertian Permainan  

Permainan (Game) adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi 

satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu (Sadiman 2010: 75). Di dalam pendidikan, permainan dapat 

dimanfaatkan sebagai hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penghilang 

rasa jenuh dari aktivitas selama proses pembelajaran. Sealian itu di dalam 

permainan juga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peserta. Jadi 

dapat disimpulkan permainan adalah sebuah hiburan yang di dalamnya terdapat 
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aturan yang harus di patuhi oleh peserta untuk memperoleh kemenangan. 

Dalam setiap permainan (game)  harus memenuhi beberapa unsur utama, yaitu:  

1) Adanya permainan 

2) Adanya lingkungan untuk saling berinteraksi 

3) Adanya aturan permainan 

4) Adanya tujuan tertentu yang ingin di capai.  

b. Kelebihan dan Kekurangan Media Permainan  

Sebagai media pendidikan, permainan mempunyai beberapa kelebihan 

(Sadiman 2010: 78) yaitu :  

1) Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan 

sesuatu yang menghibur 

2) Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar 

3) Permainan dapat memberikan umpan balik langsung  

4) Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran ke dalam 

situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat 

5) Permainan dapat di pakai untuk berbagai tujuan pendidikan dengan 

mengubah sedikit alat atau aturan dalam permainan 

6) Permainan dapat dibuat dengan mudah dan dapat di perbanyak  

Selain memiliki kelebihan media permainan juga memiliki kekurangan 

atau keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat media permainan 

adalah :  

1) Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa orang siswa saja, 

padahal keterlibatan seluruh siswa sangat penting agar proses belelajar 

bisa lebih efektif dan efisien  
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2) Situasi dalam permainan cenderung terlalu menyederhanakan konteks 

sosial sehingga siswa memperoleh kesan yang salah 

Jadi, permainan adalah interaksi antara pemain satu dengan pemain 

lainnya (siswa satu dengan siswa lainnya) dengan aturan tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu 

5. Media Ular Tangga  

a.  Pengertian Media Ular Tangga  

Media ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh 2 orang atau lebih (Satrianawati 2018: 69). Papan 

permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan beberapa kotak di gambar 

sejumlah tangga atau ular yang menghubungkan dengan kotak lain.   

b.  Kelebihan dan Kekurangan Media Ular Tangga  

1) Kelebihan  

a)  Termasuk dalam media pembelajaran tematik  

b) Menarik minat siswa untuk belajar, karena siswa dapat 

bermainan  dalam pembelajaran  

c) Anak dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara 

langsung  

d) Media permainan ular tangga dapat dipergunakan untuk 

membantu semua aspek perkembangan anak.  

e)  Media permainan ular tangga dapat menarik perhatian anak 

dalam memecahkan masalah sederhana tanpa disadari oleh 

anak 
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f)  Penggunaan media permainan ular tangga dapat dilakukan 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

2) Kekurangan  

a) Tidak dpaat diselesaikan tepat waktu karena dikhawatirkan 

siswa akan terjatuh bila menemui ekor ular 

b) Penggunaan media permainan ular tangga memerlukan banyak 

waktu untuk menjelaskan kepada anak 

c) Kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat 

menimbulkan kericuhan  

d) Bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan 

mengalami kesulitan dalam bermain 

6. Media Kotak Ular Tangga (KOKARTA)  

Media kotak kaget ular tangga merupakan sebuah produk berupa media 

belajar yang dikembangkan oleh peneliti. Kotak ular tangga ini merupakan 

pengembangan dari Tema 7 (Indahnya Keragaman di Negeriku) Subtema 2 

(Indahnya Keragaman Budaya Negeriku) Pembelajaran 3. Terdapat aturan dalam 

permainan kotak ular tangga yaitu : 

a. Semua pemain memulai permainan dari petak nomor 1 

b. Terdapat beberapa jumlah ular dan tangga pada petak tertentu pada papan 

permainan. 

c. Terdapat dua buah dadu dan satu bidak.  

d. Panjang ular dan tangga bermacam-macam, ada yang pendek, ada juga 

yang panjang. 
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e. Ular dapat memindahkan bidak pemain mundur beberapa petak, 

sedangkan tangga dapat memindahkan bidak pemain maju beberapa 

petak. 

f. Untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pertama,  

g. biasanya didasarkan nilai tertinggi dari hasil pelemparan dadu oleh setiap 

pemain pada awal permainan. 

h. Pada saat gilirannya, pemain melempar dadu dan dapat memajukan 

bidaknya beberapa petak sesuai dengan angka hasil lemparan dadu. 

i. Bila pemain mendapat angka 6 dari hasil pelemparan dadu, maka pemain 

tersebut mendapat giliran sekali lagi untuk melempar dadu dan 

memajukan bidaknya sesuai angka yang diperoleh dari pelemparan dadu 

terakhir. 

j. Jika bidak pemain berakhir pada petak yang mengandung kaki tangga, 

maka bidak tersebut berhak maju beberapa petak sampai pada petak yang 

ditunjuk oleh puncak dari tangga tersebut. 

k. Jika bidak pemain berakhir pada petak yang mengandung ekor ular, maka 

bidak tersebut harus turun atau mundur pada petak yang ditunjuk oleh 

kepala dari ular tersebut. Pemenang dari permainan ini adalah pemain 

yang pertama kali berhasil mencapai kotak finish. 

l. Setiap beberapa kotak terdapat pertanyaan yang mengarah tentang 

budaya di Indonesia contohnya rumah adat.  

m. Siswa yang tidak dapat menjawab akan mundur beberapa petak. 

 Berdasarkan pengertian di atas maka kotak kaget ular tangga yang 

digunakan sebagai media pembelajaran tematik pada sekolah dasar merupakan 
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media yang menggunakan konsep ular tangga. Peraturan permainan ini hampir 

sama dengan permainan ular tangga pada umumnya, tetapi di dalam permainan 

ular tangga ini terdapat beberapa medifikasi mengenai aturan permainana 

sehingga lebih menarik.  

Di dalam permainan ini juga disediakan beberapa kartu soal dan kartu 

materi tentang Sosial dan Budaya yang dikombinasikan dengan beberapa kartu 

motivasi yang dapat digunakan siswa sebagai sarana untuk belajar.  

7. Indikator Media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

Tabel 2.4 Indikator Media Kotak Ular Tangga (KOKARTA) 

Kompetensi Dasar dan 

Indikator 

Tahapan 

Discovery Learning 

Kegiatan 

   

Bahasa Indonesia  

3.7 Menggali pengetahuan 

baru yang terdapat 

pada teks. 

4.7 Menyampaikan 

pengetahuan baru dari 

teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan   bahasa 

sendiri. 

Indikator :  

3.7.1 Membaca teks tentang 

adat suku Manggarai 

4.7.1 Menulis pengetahuan 

baru yang ada dalam 

teks bacaan. 

 

PPKn  

3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

1.Menentukan tujuan dari 

pembelajaran 

2. Mengidentifikasi karakter 

siswa  

3. Memilih materi 

pembelajaran 

4. Menentukan topik-topik 

yang harus dipelajari oleh 

peserta didik secara 

induktif 

5. Mengembangkan suatu 

bahan belajar yang berupa 

tugas kepada siswa  

6. Mengembangkan topik 

pembelajaran dari yang 

sederhana ke yang lebih 

kompleks  

7. Melakukan penilaian hasil 

belajar  

Kegiatan Awal :  

1. Siswa dibimbing untuk 

berdoa sebelum 

memulai pembelajaran  

2. Mengkomunikasikan 

kehadiran siswa dan 

memeriksa kerapihan, 

kedisiplinan pakaian, 

posisi dan temapt 

duduk disesuaikan 

dengan kegiatan 

pembelajaran.  

3. Mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu 

“Dari Sabang sampai 

Merauke” bersama-

sama. 

Apresepsi : 

4. Apakah kalian tahu 

apa saja keragaman 

budaya yang ada di 
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budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai 

bentuk keragaman 

suku bangsa, sosial, 

dan budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan dan 

kesatuan. 

Indikator : 

3.4.1 Mengamati tentang 

bentuk, bahan 

pembuat, dan 

keunikan dari rumah 

adat daerah. 

4.4.1Mendiskusikan 

berbagai bentuk 

keragaman rumah 

adat di Indonesia 

yang terkait persatuan 

dan kesatuan. 

 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai 

Indonesia? 

5. Bagaimana ciri khas 

rumah adat dari 

masing-masing 

daerah? 

Eksplorasi Materi : 

Guru mengomunikasikan bahwa 

hari ini siswa akan belajar 

tentang bentuk keragaman suku 

bangsa dan budaya Indonesia 

melalui rumah adat. 

Kegaitan Inti :  

6. Guru mengawali 

pembelajaran dengan 

menampilkan gambar 

salah satu rumah adat 

di Indonesia  

7. Guru bertanya kepada 

siswa tentang gambar 

yang ditampilkan 

8. Gambar apakah ini? 

9. Berasal dari mana 

rumah adat tersebut? 

10. Guru menjelaskan 

kepada siswa 

mengenai ciri khas 

dari rumah adat yang 

ada dalam permainan 

kotak kaget ular 

tangga (KOKARTA) 

11. Siswa membaca teks 

tentang rumah adat 

suku Manggarai  

12. Siswa bersama teman 

sebangku menuliskan 

pengetahuan baru dari 

teks yang telah dibaca  

13. Siswa bertanya jawab 

mengenai rumah adat 
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identitas bangsa 

Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

Indikator :  

3.2.1Mengamati gambar 

beberapa rumah adat 

di Indonesia 

4.2.1 Menceritakan daerah 

asal dan keunikan 

dari setiap rumah 

adat dengan tepat. 

 

 

 

 

daerah 

14. Siswa berdiskusi 

kelompok tentang 

bentuk, bahan, 

pembuat, dan keunikan 

dari rumah adat daerah 

mereka 

15. Guru menunjuk 

perwakilan kelompok 

untuk menceritakan 

hasil diskusi kelompok 

di depan kelas 

16. Guru menyiapkan 

media Kotak Kaget 

Ular Tangga 

(KOKARTA) beserta 

buku panduannya 

17. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

18. Guru menjelaskan 

materi yang akan di 

pelajari 

19. Kelas dibagi menjadi 3 

kelompok 

20. Setiap kelompok 

terdiri dari 9 anak 

21. Guru menjelaskan cara 

penggunaan media 

22. Siswa bermain 

permainan ular tangga 

secara bergantian 

sesuai dengan urutan  

23. Siswa menjawab 

pertanyaan sesuai 

dengan kartu soal yang 

telah disediakan  

24. Kelompok yang 

mendekati kotak finish 

dalam waktu 15 menit 
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 Kompetensi dasar dan juga indikator dari masing masing mata pelajaran 

dalam tematik dan disertai dengan tahapan discovery learning serta kegiatan yang 

akan dilakukan oleh guru dan siswa di dalam ruang belajar. Kompetensi dasar dan 

indikator dari beberapa mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS. 

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

maka kelompok 

tersebut yang akan 

menang 

25. Guru memberi 

penguatan dan 

membenarkan 

jawaban-jawaban yang 

kurang benar 

Kegiatan Akhir :    

26. Guru 

mengkomunikasikan 

bahwa hari ini siswa 

akan belajar tentang 

bentuk keragaman 

suku bangsa dan 

budaya Indonesia 

melalui rumah adat. 

27. Menanyakan perasaan 

siswa tentang 

pembelajaran hari ini 

28. Melakukan penilaian 

hasil belajar 

29. Siswa diminta berdoa 

menurut agama dan 

keyakinan masing-

masing untuk 

mengakhiri kegiatan 

pembelajran bersama 

dengan guru  
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akhir. Kegiatan awal dimulai dengam membimbing siswa untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran, apresepsi terhadap siswa dan eksplorasi materi, kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu pembelajaran tematik dengan bantuan 

media belajar dan bermain berupa kotak kaget ular tangga (KOKARTA) dan 

siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah pembelajaran selesei pada 

kegiatan akhir sebaiknya guru melakukan evaluasi belajar dan juga penilaian hasil 

belajar dan diakhiri dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing – 

masing. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.5 Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama  Tahun Judul Perbedaan Persamaan Keunggulan 

1. Putri 

Zudhah 

Ferryka 

2017 Permainan 

Ular 

Tangga 

Dalam 

Pembelajar

an 

Matematik

adi 

Sekolah 

Dasar  

1. Pembelajaran 

yang 

digunakan 

hanya 1 yaitu 

Matematika  

2. Soal terdapat 

pada setiap 

kolom kotak 

pada 

permainan 

ular tangga 

1. Sama-sama 

menggunaka

n media ular 

tangga  

2. Terdapat 

dadu dan 

bidak untuk 

menjalankan 

permainan 

3.  Sama-sama 

menggunaka

n soal   

Permainan 

ular tangga 

dapat 

digunakan 

untuk media  

pembelajaran 

dalam 

aktivitas 

belajar siswa 

baik dalam 

beberapa mata 

pelajaran 

maupun hanya 

satu 

pembelajaran 

2 Moch. 

Chabib 

2017 Efektivitas 

Pengemba

ngan 

Media 

Permainan 

Ular 

Tangga 

1. Menggunak

an model 

Dick and 

Carey 

2. Media yang 

digunakan 

berbahan 

1. Sama-sama 

menggunak

an 

pembelajara

n Tematik 

2. Terdapat 

kartu soal 

Permainan 

ular tangga 

ini 

merupakan 

media 

pembelajran 

yang 



28 
 

 

 

Sebagai 

Sarana 

Belajar 

Tematik 

SD  

 

 

 

 

 

 

dasar triplek 

dan gambar 

yang telah 

di print out 

menggunaka

n kertas  

dalam 

permainan 

tersebut  

digunakan 

untuk 

membantu 

siswa belajar 

sehingga 

peran guru 

adalah 

memfasilitas

i dengan 

media 

permainan 

ular tangga 

pada 

pembelajara

n tematik   

3 Marina 

Vasilea 

2018 Traditional 

games in 

elementary 

school: 

relationshi

ps of 

students 

personality 

traits, 

motivation 

and 

experience 

with 

learning 

outcomes 

1. Menggunak

an beberapa 

permainan 

tradisional 

(salah 

satunya 

grandma’s 

games) 

untuk 

menigkatka

n motivasi 

belajar 

siswa dan 

hubunganya 

dengan sifat 

individu. 

2. Permainan 

berupa kelas 

menggamba

r, pemainan 

dengan 

angka, 

match box 

dan hide 

1. Permai

nan 

dilakuk

an 

dengan 

berkelo

mpok 

sehingg

a 

muncul 

interak

si 

sosial 

diantar

a 

siswa. 

2. Mengg

unakan 

permai

nan 

tradisio

nal 

bukan 

permai

Permainan 

tradisional 

dapat 

diterima 

dengan baik 

oleh siswa 

dan 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

belajar baik 

secara 

intrinsik 

maupun 

ekstrinsik. 
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Peneliti menjelaskan mengenai beberapa kajian yang relevan (penelitian 

terdahulu) yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian yang akan 

dilaksanakan berkaitan dengan media pembelajaran yang diterapkan olek pendidik 

sekolah dasar dalam membantu proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and seek. nan 

digital. 
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C. Kerangka Pikir 

Pengembangan Media Pembelajaran Kotak Ular Tangga 

(KOKARTA) Pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal : media yang 

digunakan dalam pembelaja 

ran di kelas dapat membuat 

peserta didik menjadi lebih 

Aktif, Kreatif, dan Inovatif 

serta menyenagkan bagi 

siswa.   

Kondisi Lapangan : berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara kepada Ibu Lilik Sulistyowati, 

S.Pd di SDN Tulungrejo 2 Pare menunjukkan 

bahwa dalam tematik khususnya untuk kelas 4 SD 

terdapat keterbatasan dalam proses pembelajaran 

dirasa kurang menarik mengakibatkan siswa 

menjadi merasa lebih bosan.  

Analisis Kebutuhan :  

1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas IV Sekolah 

Dasar hanya menggunakan media gambar sebagai penunjang pembelajaran  

2. Fasilitas yang digunakan masih sangat kurang dalam proses pembelajaran 

sehingga membuat siswa menjadi lebih bosan dalam melaksanakan 

pembelajaran 

Pengembangan Media Pembelajaran Kotak Ular Tangga (KOKARTA) Pada 

Pembelajaran Tematik Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 Kelas IV Di 

Sekolah Dasar 

1. Bagaimana pengembangan media belajar dan bermain berupa kotak kaget ular 

tangga (KOKARTA) yang akan diterapkan di 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? 

 

Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analyze, Design, 

Development, Implementation, Evaluation) 

Mengahsilkan media pembelajaran berupa kotak ular tangga (KOKARTA) 

yang akan diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Tulungrejo 2 Pare. 


