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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik 

pembahasan. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pada dimensi 

pedagogik modern yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). 

Proses pembelajaran tematik menggunakan pendekatan scientific, Menurut 

Kemendikbud (2013) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

bahwa informasi dapat berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Hal ini disebabkan bahwa proses pembelajaran harus 

menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan Pembelajaran 

terpadu atau tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan 

aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik aktivitas 

formal maupun informal, Kegiatan tersebut meliputi pembelajaran inquiry secara 

aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara pasif, dengan 

memperdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantu mengerti 

dan memahami dunia kehidupannya. 

 Model Pembelajaran tematik sebagai suatu inovasi tidak mudah untuk 

dilaksanakan, karena memerlukan penyesuaian diri dan kemauan untuk 

beradaptasi (Trianto, 2011). Model pembelajaran tematik memadukan berbagai 

disiplin ilmu memerlukan manajemen pembelajaran yang cukup kompleks. 

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan 
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kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran dan mengaturkannya agar pembelajaran menjadi lebih 

bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh (Depdiknas, 2013).  

 Model pembelajaran tematik juga dapat mempermudah dan memotivasi 

peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan 

atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai atau tindakan yang terdapat 

dalam beberapa indikator dan kompetensi dasar. Model pembelajaran tematik 

secara psikologis mampu mengiring peserta didik berpikir secara luas dan 

mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan konseptual yang disajikan 

guru. Aktivitas pembelajaran harus lebih banyak berpusat pada peserta didik agar 

dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang mengutamakan pada kreatifitas siswa saat proses 

pembelajaran. Disini guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa, sedangkan siswa 

berperan aktif dalam kelas sehingga menumbuhkan kreatifitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran sanagt dibutuhkan guru untuk menimbulkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

B. Pengertian Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 Pengertian Media Pembelajaran yaitu berasal dari bahasa latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media dalam bahasa 

Arab adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 
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(Arsyad, 2011). Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Arsyad (2011),  

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap, dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media Menurut Criticos yang dikutip oleh Daryanto (2011) 

media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dalam proses 

belajar.  

 Media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran 

kaitannya dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan 

sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan 

berbagai media yang sesuai. Media pembelajaran adalah alat bantu yang sangat 

efektif untuk proses belajar mengajar didalam kelas. Segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

Menurut Heinich yang dikutip oleh Arsyad (2011), Media pembelajaran adalah 

sebuah perantara yang dapat membawa pesan atau informasi bertujuan untuk 

membangun atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan 

penerima. 

 Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah suatu alat atau bahan sebagai pengantar yang mendukung dalam proses 
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pembelajaran didalam kelas sebagai penyalur pesan dalam belajar guna untuk 

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru sangat membutuhkan media 

pembelajaran edukatif sehingga dapat membantu untuk mempermudah siswa 

dalam menerima setiap pembelajaran dengan mudah dan menimbulkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

 Pembelajarn tematik pada dasarnya memerlukan optimalisasi penggunaan 

media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu saswa dalam 

memahami konsep-konsep yang abstrak. Media pembelajaran memiliki berbagai 

fungsi dan manfaat. Suprihatiningrum (2013), menyatakan bahwa media 

pembelajaran memiliki enam fungsi utama sebagai berikut: (1) Fungsi atensi, 

menarik perhatian siswa dengan menampilkan sesuatu yang menarik dari media 

tesebut. (2) Fungsi motivasi, menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih giat 

beajar. (3) Fungsi afeksi, menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap siswa 

terhadap materi pelajaran dan orang lain. (4) Fungsi kompensatori, 

mengakomodasi siswa yang lemah dalam menerima dan memahami pelajaran 

yang disajikan secara teks atau verbal. (5) Fungsi psikomotorik, mengakomodasi 

siswa untuk melakukan suatu kegiatan secara motorik. (6) Fungsi evaluasi, 

mampu menilai kemampuan siswa dalam merespons pembelajaran.  

 Selain memiliki berbagai fungsi, media pembelajaran juga memiliki 

berbagai manfaat. Suprihatiningrum (2013), mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran juga memiliki manfaat antara lain: memperjelas proses 

pembelajaran, meningkatkan ketertarikan dan interaktivitas siswa, meningkatkan 
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efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 

memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di tempat mana saja dan kapan 

saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, 

mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif, mengkonkretkan 

materi yang abstrak, membantu mengatasi keterbatasan panca indera manusia, 

menyajikan objek pelajaran berupa benda atau peristiwa langka dan berbahaya ke 

dalam kelas, dan meningkatkan daya retensi siswa terhadap materi pembelajaran. 

 Menurut Aqib (2013), manfaat umum media pembelajaran adalah antara 

lain : (1) Menyeragamkan penyampaian materi. (2) Pembelajaran lebih jelas dan 

menarik. (3) Proses pembelajaran lebih interaksi.(4) Efisisensi waktu dan tenaga. 

(5) Meningkatkan kualitas hasil belajar. (6) Belajar dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja. (7) Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan 

materi belajar. (8) Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif. 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa fungsi dan manfaat media pembelajaran adalah 

memudahkan guru dalam proses pembelajaran yang memungkinkan terjadinya 

pengalaman belajar pada diri siswa dengan menggerakkan segala sumber belajar 

yang efektif dan efisien. Media yang ditampilkan diharapkan membuat siswa 

merasa tertarik terhadap materi yang diajarkan sehingga proses pembelajaran 

tidak terkesan membosankan. 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Media Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan media pembelajaran 

menurut Arsyad (2011), antara lain :  
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1. Pengembangan Media pembelajaran tersebut haruslah bersifat 

menginformasikan. Dalam pengembangan media diharapkan media 

tersebut dapat menginformasikan satu hal yang baru kepada peserta didik 

tentang suatu kejadian atau obyek yang tidak mereka ketahui sebelumnya 

melalui sebuah ruang dan waktu yang terbatas. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran tersebut haruslah bersifat menarik 

dan memotivasi siswa. Agar sesuatu yang dipelajari oleh siswa tidak 

monoton, maka diperlukan adanya pengembangan media. Dalam 

pengembangan media cenderung ingin menampilkan sesuatu yang 

spektakuler. Oleh karena itu sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi 

atau dialami oleh siswa akan memotivasi siswa untuk mengetahui lebih 

banyak tentang apa yang dipelajarinya. 

3. Pengembangan Media Pembelajaran tersebut haruslah bersifat 

Instruksional. Seorang siswa dapat memahami sesuatu dengan cepat 

apabila dalam media tersebut menampilkan sesuatu yang bersifat 

instruksional. Maksudnya seorang siswa akan tergerak untuk melakukan 

sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apakah sesuatu itu 

perlu dilakukan atau tidak, seorang siswa dapat memilah-milahnya. Begitu 

pula dalam pengembangannya sebuah pesan yang hendak disampaikan 

kepada siswa harus bersifat instruksional namun tidak memaksa. 
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D. Jenis-jenis Media 

 Perkembangan ilmu teknologi khususnya dibidang elektronika, 

telekomunisai dan informasi melahirkan media pembelajaran baru. Media 

pembelajaran kini tampil dengan berbagai jenis dan format, seperti visual, 

video,tape recorder, program radio, internet dan sebagainya. Media pembelajaran 

perlu digolongkan dan diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan 

pemahaman. Menurut Hamdani (2011) media pembelajaran dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu: 

1. Media Visual 

 Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indra 

penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru 

untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual 

terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat 

diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam 

atau bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat diproyeksikan adalah 

gambar yang disajikan secara foto grafik, misalnya gambar tentang 

manusia, binatang, tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan 

bahan atau isi pelajaran, yang akan disampaikan pada siswa. 

2. Media Audio 

 Media audio adalah media yang dalam bentuk auditif (hanya bisa 

didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara 

atau program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio 
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dalam pelajaran umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang 

mendengarkan. 

3. Media Audio Visual 

 Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut 

media pandang-dengar. Audio visual akan menyajikan penyajian bahan 

ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini 

dalam batasanbatasan tertentu dapat juga mengantikan peran dan tugas 

guru. Sebab, penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa 

menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa 

untuk belajar. Contoh media audiovisual, diantara program game, video 

atau televisi , video atau telivisi instruksional dan program slide suara. 

Menurut penjelasan diatas, media pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti merupakan jenis media visual, media yang hanya dapat dilihat oleh indera 

penglihatan, jenis media tersebebut yang sering digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Media yang dikembangkan oleh peneliti tersebut berupa gambar 

atau benda diam dan dapat dimainkan. 

 

E. Fungsi Media 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Secara rinci 

Hamdani (2011) menyatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, ataupun 
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media lainnya, siswa memperoleh gambaran yang nyata tentang benda 

atau peristiwa sejarah. 

2. Mengamati benda atau peristiwa yang sulit dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya atau terlarang. Misalnya video tentang kehidupan 

harimau, keadaan dan kesibukan dipusat reaktor nuklir dsb. 

3. Memeperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, 

dengan perantara potret, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas 

tentang pembangkit listrik, dengan slide atau film siswa memperoleh 

gambaran tentang bakteri, amuba dsb. 

4. Mendengar suara yang sukar ditangkap telinga secara langsung. Misalnya, 

rekaman suara denyut jantung dsb. 

5. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati 

secaralangsung karena sulit ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, 

slide, film atau video siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, 

burung hantu,kelelawar dsb. 

6. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Dengan slide, film atau video siswa dapat mengamati pelangi, 

gungung meletus, pertempuran, dsb. 

7. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. Dengan menggunakan model atau benda tiruan, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang jelas tentang organ-organ tubuh manusia. 
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8. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model 

atau foto, siswa dengan mudah membandingkan dua benda yang berbeda, 

seperti ukuran, warna dsb. 

9. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

Dengan video atau film, proses perkembangan katak dari telur menjadi 

katak, dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. Dapat melihat 

secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. Dengan 

bantuan film, atau video, siswa dapat mengamati dengan jelas gaya lompat 

tinggi, teknik loncat indah yang disajikan secara lambat atau pada saat 

tertentu dapat dihentikan.  

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan fungsi utama dari media 

pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mempermudah siswa 

menerima konsep atau informasi yang disampaikan guru. 

 

F. Pengertian Game Edukasi 

 Handriyantini (2009) Game Edukasi adalah salah satu jenis media yang 

digunakan dalam memberikan pengajaran yang berupa permainan dengan tujuan 

untuk merangsang daya pikir dan meningkatkan kosentrasi melalui media yang 

unik dan menarik. Pengertian ini tentu saja mengidentifikasikan bahwa Game 

Edukasi adalah permainan yang dibuat dengan tujuan pembelajaran yang bukan 

hanya bermaksud menghibur sehingga diharapkan bisa menambah wawasan 

pengetahuan. 

 Alya (2016) Gmae Edukasi adalah permainan yang tujuan utamanya untuk 

mengejarakan, belajar, dan juga menghibur. Menurut Anggra (Zulfadli Fahrul 
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Rozi, 2010) game atau permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan 

aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam 

konteks tidak serius dengan tujuan refreshing. Macam-macam game, antara lain: 

1. Aksi  

 Genre ini merupakan macam game yang paling populer. Game 

jenis ini membutuhkan kemampuan reflex pemain. Salah satu sub genre 

action yang popular adalah First Person Shooter (FPS). Pada game FPS 

diperlukan kecepatan berfikir. Game ini dibuat seolah-olah pemain yang 

berada dalam suasana tersebut. 

2. Aksi Petualangan 

 Genre ini memadukan game play aksi dan petualangan. Contohnya 

pemain diajak untuk menelusuri gua bawah tanah sambil mengalahkan 

musuh, dan mencari artefak kuno, atau menyeberangi sungai. 

3. Simulasi, Konstruksi dan Manajemen 

 Pemain dalam game ini diberi keleluasan untuk membangun dan 

suatu proyek tertentu dengan bahan baku yang terbatas. 

4. Role Playing Gmaes (RPG) 

 Dalam RPG pemain dapat memilih satu karakter untuk dimainkan. 

Seiring dengan naiknya level game, karakter tersebut dapat berubah, 

bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya, atau bertambah hewan 

peliharaanya. 

5. Strategi  

 Genre strategi menitikberatkan pada kemampuan berpikir dan 

organisasi. Game strategi dibedakan menjadi dua, yaitu Turn Based dan 
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Real Time Strategy. Jika real time strategi mengharuskan pemain 

membuat keputusan dan secara bersamaan pihak lawan juga beraksi 

hingga menimbulkan serankaian kejadian dalam waktu yang sebenarnya, 

sedangkan turn based strategi pemain bergantian menjalankan taktiknya. 

Saat pemain mengambil langkah, pihak lawan menunggu, demikian juga 

sebaliknya. 

6. Balapan  

 Pemain dapat memilih kendaraan, lalu melaju diarena balap. 

Tujuannya yaitu mencapai garis finish tercepat. 

7. Olahraga  

 Genre ini membawa olahraga ke dalam sebuah komputer atau 

konsol. Biasanya gameplay dibuat semirip mungkin dengan kondisi 

olahraga yang sebenarnya. 

8. Puzzle  

 Genre puzzle menyajikan teka-teki, menyamakan warna bola, 

perhitungan matematika, menyusun balok, atau mengenal huruf dan 

gambar. 

9. Permainan Kata 

 Word game sering dirancang untuk menguji kemampuan dengan 

bahasa atau untuk mengeksplorasi sifat-sifatnya. Word game umumnya 

digunakan sebagai sumber hiburan, tetapi telah dibuktikan untuk 

melayani suatu tujuan pendidikan juga. 
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 Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan game adalah suatu hasil dari 

proses multimedia berupa alat untuk bersenang-senang dan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

 

G. Media Ular Tangga Pintar 

1) Pengertian Ular Tangga 

 Menurut Pratiwi Citra Anjani (2012), ular tangga adalah permainan 

papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Didalam 

papan permainan terdapat kotak kotak kecil dan di beberapa kotak 

terdapat sejumlah tangga dan ularyang menghubungkan dengan kotak 

lain. Permainan ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan 

semua jenjang kelas, karena siswa hanya menjawab berbagai pertanyaan 

melalui permainan tersebut. 

 Media pembelajaran ular tangga merupakan media pembelajaran 

yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional permainan ular 

tangga yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai pengantar informasi bagi siswa. 

Kelebihan permainan ular tangga yaitu (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, dan (4) tidak memerlukan biaya mahal 

dalam membuat media pembelajaran permainan ular tangga. 

 Mengingat media pembelajaran permainan ular tangga memiliki 

kelebihan yang dipaparkan diatas, diharapkan penelitian ini bermanfaat 
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untuk menumbuhkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa, selain 

bermanfat bagi siswa, penelitian ini mampu meningkatkan kualitas dan 

kreatifitas guru sekolah dasar dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

2) Keunggulan dan kelemahan permainan ular tangga 

 Menurut Rahman Faizal (2010), permainan ular tangga memiliki 

keunggulan antara lain: 

1) Permainan ular tangga dapat digunakan di dalam kegiatan belajar 

mengajar karena kegiatan ini menyenangkan siswa sehingga siswa 

tertarik untuk belaar sambil bermain. 

2) Siswa dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara 

langsung. 

3) Permainan ular tangga dapat merangsang siswa belajar 

memecahkan masalah. 

4) Penggunaan permainan ular tangga dapat dilakukan baik dalam 

kelas maupun di luar kelas. 

5) Penggunaan ular tangga mudah dilakukan/dimengerti, sederhana 

peraturannya, mendidik, menghibur siswa dengan cara positif dan 

interaktif. 

Adapun kelemahannya sebagai berikut: 

1) Penggunaan permainan ular tangga memerlukan waktu yang 

cukup lama. 

2) Permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi 

pelajaran. 
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3) Kurangnya pemahaman aturan permainan oleh siswa dapat 

menimbulkan kericuhan. 

4) Bagi siswa yang tidak menguasai materi dengan baik akan 

mengalami kesulitan dalam bermain. 

 Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang dipaparkan diatas maka ular 

tangga yang digunakan sebagai media pembelajaran tematik tema pahlawanku 

pada kelas IV SD. Permainan ini hampir sama dengan permainan ular tangga pada 

umumnya, hanya saja didalam permainan ular tangga ini terjadi perubahan 

modifikasi sedikit sehingga permainan akan lebih menarik, didalam permainan ini 

juga disediakan sejumlah kartu soal sebagai hukuman atau reward bagi siswa. 

 

H. Karakteristik Anak SD 

 Anak memiliki kematangan untuk belajar, karena pada masa ini mereka 

sudah siap untuk menerima percakapan-percakapan baru yang diberikan oleh 

sekolah. Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia 8 tahun, tekanan belajar lebih 

difokuskan untuk bermain, sedangkan pada masa Sekolah Dasar aspek 

intelektualitas mulai ditekankan. Masa usia Sekolah Dasar ini sering pula sebagai 

masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada masa keserasia sekolah ini, 

secara relatif anak-anak lebih mudah dididik dari masa sebelum dan sesudahnya. 

Menurut Permendikbud Nomor 57 tahun 2014, karakteristik yang dimiliki anak-

anak usia Sekolah Dasar pada umumnya adalah senang bergerak, senang bermain, 

senang melakukan sesuatu secara langsung dan senang bekerja dalam kelompok. 

Perkembangan kognitif anak usia 7 - 11 tahun dalam tahap operasi konkret 

yaitu proses berfikir anak harus kokret belum bisa berfikir abstrak. Oleh karena 
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itu, pada masa ini dalam menyelesaika masalah anak menggunakan logika-logika 

yang konkret atau bersifat fisik. Kemudian pada tahap ini pula anak sudah mulai 

dapat menyusun kategori (Piaget dalam Sutirna, 2013: 29). Berdasarkan tahap 

perkembangan anak tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang 

dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan 

membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan 

sikap-sikapnya. (Hartinah, 2010: 13) 

Agar proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, 

dibutuhkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Sekolah sebaiknya mengatur 

lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi dalam 

proses pembelajaran. Melalui lingkungan yang penuh rangsangan untuk belajar, 

proses pembelajaran aktif akan terjadi sehingga mempu membawa peserta didik 

untuk maju ke tahap berikutnya. Hal ini tersebut perlu didukung dengan 

penggunaan medua yang sesuai. 

 

I. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Media permainan berupa Ular Tangga merupakan pilihan yang disenangi 

bagi banyak siswa dibandingkan dengan menghabiskan waktu untuk belajar atau 

mengerjakan tugas dirumah, oleh karena itu untuk membangkitkan minat belajar 

anak, maka diperlukannya pengembangan Ular Tangga sebagai media 

pembelajaran didalam kelas. Ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan 

dengan pengembangan media Ular Tangga. 
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NO Judul Penelitian Tahun  Persamaan  Perbedaan  

1 Pengembangan Permainan Ular 

Tangga Berbasis Adobe Flash 

Sebagai Media Pembelajaran 

Memahami Prinsip-Prinsip 

Penyelanggaraan Administrasi 

Perkantoran Kelas X SMK 

PGRI Sentolo. 

2015 Media pembelajaran 

yang sama sama 

mengembangan 

permainan ular 

tangga 

Mata pelajaran, 

sekolah tempat 

peneliti, pembuatan 

jenis media, dan 

kelas 

2 Pengembangan Media 

Pembelajaran Ular Tangga 

untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Administrasi Pajak 

Kelas XI Akuntasi SMK Negeri 

1 Klaten Tahun Ajaran 

2015/2016 

2015 Sama-sama 

menggunakan media 

pengembangan Ular 

Tangga  

Mata pelajaran, 

kelas, dan sekolah 

tempat peneliti 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriana dengan judul “Pengembangan 

permainan Ular Tangga Berbasis Adobe Flash Sebagai Media 

Pembelajaran Memahami Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Administrasi 

Perkantoran Kelas X SMK PGRI Sentolo. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) permainan ular tangga berbasis Adobe Flash pada 

pembelajaran Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi 

Perkantoran berhasil dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu concept 

(konsep pengembangan), design (perancangan), material collecting 

(pengumpulan bahan), assembly (pembuatan media), testing (uji coba atau 

penilaian) 2) hasil penilaian ahli materi mendapatkan skor rata-rata 4,108 

dengan kategori “sangat baik”; hasil penilaian ahli media mendapatkan 

rata-rata skor 4,071 dengan kategori “baik” dan hasil uji coba pengguna 

mendapatkan skor rata-rata 4,37 dengan kategori “sangat baik”.  

 Dengan demikian, permainan ular tangga berbasis Adobe Flash pada 

pembelajaran. Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi 

Perkantoran yang dikembangkan dianggap layak dijadikan sebagai media 
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pembelajaran dan tempat penelitian. Perbedaan dengan peneliti yaitu beda 

terhadap mata pelajarannya,sekolah tempat penelitian, pembuatan jenis media, 

dan kelas. Persamaan dengan peneliti yaitu terletak pada media pembelajarannya 

yaitu ular tangga 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Yulianto dengan judul “ 

Pengembangan Media Pembelajaran Ular Tangga Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Administrasi Pajak Kelas 

XI Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research 

and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE. Pada 

tahap Development, Ular Tangga Administrasi Pajak dinilai 

kelayakannya oleh 2 ahli materi (dosen dan guru), 1 ahli media, 16 

siswa uji coba kelompok kecil, dan 31 siswa uji coba lapangan. 

Pengukuran motivasi dilakukan terhadap 68 siswa kelas XI Akuntansi 

SMK N 1 Klaten (34 siswa kelas eksperimen dan 34 siswa kelas 

kontrol). Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini 

adalah melalui angket. Data yang diperoleh dari angket dianalisis secara 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan lima 

tahap dalam pembuatan Media Pembelajaran Ular Tangga Administrasi 

Pajak: 1) Analisis (Analysis) 2) Desain (Design) 3) Pengembangan 

(Development), 4) Implementasi (Implementation), dan Evaluasi 

(Evaluation).  

 Tingkat kelayakan Ular Tangga Administrasi Pajak sebagai media 

pembelajaran berdasarkan penilaian: 1) Ahli Materi diperoleh rerata 
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skor 4,30 yang termasuk dalam kategori Sangat Layak, 2) Ahli Media 

diperoleh rerata skor 4,11 yang termasuk dalam kategori Layak. 

Penilaian kelayakan media oleh siswa uji coba kelompok kecil 

diperoleh rerata skor 4,39 yang termasuk dalam kategori Sangat Layak 

dan siswa uji coba lapangan diperoleh rerata skor 4,21 yang termasuk 

dalam kategori Sangat Layak.  

 Dengan demikian, Ular Tangga Administrasi Pajak ini layak digunakan 

sebagai media pembelajaran. Berdasarkan analisis peningkatan motivasi belajar 

dengan uji t diperoleh t hitung = 5,808 > t tabel = 1,997 dan sig p = 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian, media Ular Tangga Administrasi Pajak efektif untuk 

meningkatkan motivasi  belajar. Perbedaan dengan peneliti yaitu terletak pada 

maa pelajaran, kelas, dan sekolahan untuk tempat penelitian. Persamaan dengan 

peneliti yaiu sama-sama menggunakan media pengembangan ular tangga. 

 

J. Kerangka Pikir 

 Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan 

sumber belajar. Permainan Ular Tangga Pintar merupakan sebuah media 

pembelajaran berbasis bermain sambil belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tematik untuk memudahkan siswa dalam menerima materi yang 

akan disampaikan. Pengembangan Ular Tangga Pintar pada buku tematik tema 

Pahlawanku pada kelas IV SDN disusun dengan proses pengembangan 

memanfaatkan bahan yang ada untuk dijadikan suatu media game edukasi Ular 

Tangga Pintar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah bagan 

kerangka berfikir penelitian. 
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Kondisi Nyata 

1. Siswa belum berpartisipasi secara aktif 

2. Belum tersedia media pembelajaran yang 

mendukung penyampaian materi pada 

tema “Pahlawanku” 

3. Siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi tematik tema 

“Pahlawanku” 

4. Guru jarang menggunakan media dan 

kurang memanfaatkan fasilitas sekolah 

seperti LCD untuk dijadikan media 

pembelajaran pada saat pembelajaran 

berlangsung sehingga siswa kurang 

memperhatikan dan lebih cenderung 

bermain dari pada mendengarkan.  

Kondisi Ideal 

1. Peserta didik sudah berpartisipasi secara 

aktif  

2. Sudah tersedia media yang mendukung 

penyampaian materi tematik tema 

“Pahlawanku” 

3. Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami materi tematik tema 

“pahlawanku” 

4. Guru sering memanfaatkan fasilitas 

sekolah seperti LCD untuk dijadikan 

media pembelajaran pada saat 

pembe;ajaran berlangsung sehingga siswa 

lebih memperhatikan dan lebih cenderung 

bermain dari pada mendengarkan 

pelajaran 

 

 

Permasalahan 

 

Pembelajaran tematik tema Pahlawanku pada 

kelas IV masih menggunakan media LCD 

sehingga siswa hanya mendengarkan dan 

menyimak saja dan belum menggunakan 

media permainan edukatif.. 

 

Model Pengembangan (Development) 

 

menggunakan model pengembangan ADDIE 

yang disesuaikan dengan langkah metode R&D 

 

Analisis Kebutuhan 

 

Guru dan siswa membutuhkan media yang 

layak sebagai proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga lebih banyak aktifitas 

yang dilakukan oleh siswa didalam kelas  

Solusi yang Dihasilkan 

 

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 

cara mengembangkan media permainan 

edukatif yang mencakup tentang 

pembelajaran pada tema Pahlawanku, 

seperti permainan ULAR TANGGA 

PINTAR 

Media Permainan Ular Tangga Pintar 

.Analisis (Analyze) 


