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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Media Pembelajaran 

a)  Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran akan menjadi bermakna apabila guru 

memperhatikan tahap kemampuan berpikir peserta didik di SD. 

Peserta didik di SD yang berusia 7-12 tahun berada pada tahapan 

operasional konkret yang bercirikan peserta didik mulai berpikir 

secara logis tentang kejadian-kejadian konkret (Rahyubi, 2012: 133). 

Maka pada saat KBM di SD diperlukan sebuah objek yang konkret 

berupa media pembelajaran yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga peserta didik dapat lebih cepat 

memahami materi dan peserta didik dapat lebih bekesan dalam belajar 

sehingga tidak mudah lupa dengan materi yang telah disampaikan 

oleh guru. 

Media pembelajaran merupakan salah satu penunjang 

keberhasilan dalam KBM. Media merupakan bentuk jamak dari 

perantara (medium), merupakan sarana komunikasi. Media berasal 

dari bahasa Latin medium (antara), istilah ini merujuk pada apa saja 

yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima 

(Smaldino, James dan Deborah, 2012: 7). Makna umumnya adalah 
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segala sesuatu informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Hernawan, Badru, dan Cepi (2007: 7) menjelaskan bahwa 

media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau 

jembatan dari pesan-pesan pembelajaran (message) yang disampaikan 

oleh sumber pesan (guru) kepada penerima pessan (peserta didik) 

dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat 

dan tepat sesuai dengan tujuannya. Singkatnya, pendapat diatas sesuai 

dengan AECT (Association for Education Comunication and 

Technology), (Solihatin dan Raharjo, 2008: 23) bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan. Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

guru dalam menyampaikan informasi berupa materi pelajaran kepada 

peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

KBM sehingga guru perlu memiliki pemahaman tentang fungsi dan 

manfaat media pembelajaran. Adapun fungsi dan peran media 

pembelajaran menurut Sanjaya (2012: 207-210) antara lain: 

1) Menangkap suatu objek atau perisiwa-peristiwa tertentu. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik. 

4) Media pembelajaran memiliki nilai praktis sebagai berikut: 

b.  
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a) Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

peserta didik. 

b) Media dapat mengatasi batas ruang kelas, sehingga media 

berfungsi untuk: 

(1) Menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke 

dalam kelas. 

(2) Memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil 

yang sulit dilihat oleh mata telanjang. 

(3) Mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat 

sehingga dapat dilihat dalam waktu yang lebih cepat. 

(4) Memperlambat proses gerakan yang terlalu cepat. 

(5) Menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. 

(6) Memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga 

dapat ditangkap oleh telinga. 

c) Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

antara peserta dengan lingkungan. 

d) Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

e) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata dan 

tepat. 

f) Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta 

didik untuk belajar dengan baik. 

g) Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 

h) Media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. 
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i) Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari 

hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. 

Kemp dan Dayton (Solihatin dan Raharjo, 2008: 23-25) 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran 

diantaranya: 

1) Menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja. 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap 

materi dan proses belajar. 

8) Mengubah pesan guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Arsyad (2007: 25-27) 

mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. 
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2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan 

lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran mengatasi indera, ruang, dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada peserta didik tentang peristiwa di lingkungan mereka serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat yang sangat 

penting dalam KBM. Hal tersebut membuat kedudukan media 

pembelajaran menjadi penting karena dapat membantu guru dalam 

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar, memotivasi peserta 

didik, dan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

a) Klasfikasi Media Pembelajaran 

Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran yang biasanya 

digunakan oleh guru dalam KBM. Sudjana dan Ahmad (2005: 3-4) 

menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran antara lain: 

c. 
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1) Media dua dimensi (media grafis) yakni media pembelajaran yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar. Media grafis seperti; 

gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, 

dan lain-lain. 

2) Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model susun, model kerja, 

mock up, diorama dan lain-lain. 

3) Media proyeksi seperti slide, film, film strips, penggunaan OHP, 

dan lain-lain. 

4) Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Setiap jenis media pembelajaran memiliki klasifikasi yang 

berbeda satu sama lain. Sanjaya (2012: 211-213) mengklasifikasikan 

media pembelajaran menjadi berberapa klasifikasi tergantung dari 

sudut mana melihatnya. 

1) Dilihat dari sifatnya, media dibagi kedalam: 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja 

atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan 

rekaman. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Contohnya film, slide, foto, 

transparasi, lukisan, gambar dan berbagai bentuk bahan yang 

dicetak seperti media grafis. 
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Levie dan Lentz (Arsyad, 2007: 16-18) mengemukakan ada 

empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual 

yaitu: 

(1) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau menyertai teks materi pelajaran. 

(2) Fungsi afektif, yaitu dapat dilihat dari kenikmatan peserta 

didik ketika belajar (atau membaca) teks bergambar. 

(3) Fungsi kognitif, yaitu lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar.  

(4) Fungsi kompensantoris, yaitu memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu peserta didik yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi 

dalam teks dan mengingatnya kembali. 

c) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat 

seperti, rekaman, video, berbagai ukuran film, slide suara, dan 

lain-lain. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi 

dalam: 
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(1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti 

radio dan televisi. 

(2) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang 

dan waktu, seperti film slide, film, video dan lain sebagainya. 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya media dapat dibagi 

kedalam: 

a) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, 

transparansi dan lain sebagainya. 

b) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, 

radio dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas guru harus mengetahui 

klasifikasi dan jenis media pembelajaran yang digunakan dalam 

KBM. Hal tersebut bertujuan agar penggunaan media pembelajaran 

yang digunakan dapat optimal.  

b) Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Apabila penggunaan media pembelajaran dalam KBM optimal 

maka pembelajaran akan semakin berkualitas. Oleh karena itu, untuk 

mempertinggi kualitas pembelajaran guru perlu memperhatikan 

penggunaaan media pembelajaran menurut Sudjana dan Ahmad 

(2005: 4) antara lain: 

1) Guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran antara lain 

jenis dan manfaat media pembelajaran, kriteria memilih dan 

d. 
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menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu megajar dan 

tindak lanjut penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar. 

2) Guru terampil membuat media pembelajaran sederhana untuk 

keperluan pembelajaran, terutama media dua dimensi tau media 

grafis dan beberapa media tiga dimensi dan media proyeksi. 

3) Pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan 

penggunaan media dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, kriteria dalam pemilihan sebuah 

media pembelajaran.juga penting diketahui oleh guru. Sudjana dan 

Ahmad (2005: 4) menjelaskan bahwa dalam memilih media 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 

3) Kemudahan memperoleh media pembelajaran. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Susilana dan Cepi (2011: 69-

73) menjelaskan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan media pembelajaran, antara lain: 

1) Kesesuaian dengan tujuan. 

2) Kesesuaian dengan materi pembelajaran. 
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3) Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. 

4) Kesuaian dengan teori. 

5) Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. 

6) Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas mendukung dan 

waktu yang tersedia. 

Berbagai kriteria pemilihan media pembelajaran di atas dapat 

membuat guru lebih mudah memilih media pembelajaran yang 

dianggap tepat untuk membantu mempermudah tugas-tugasnya 

sebagai pengajar.  

c) Teknik Penggunaan Media Pembelajaran 

Guru perlu memeperhatikan nilai efektifitas dari sebuah media 

pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, guru harus memahami 

teknik dalam penggunaan media pembelajaran. Susilana dan Cepi 

(2011: 176-181) menjelaskan bahwa ada beberapa teknik penggunaan 

media pembelajaran, antara lain: 

1) Penggunaan media berdasarkan tempat 

a) Penggunaan media di kelas, pada teknik ini media 

dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan 

penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar 

dalam situasi kelas. 

b) Penggunaan media di luar kelas, dalam hal ini media tidak 

secara langsung dikendalikan oleh guru namun digunakan oleh 

peserta didik sendiri tanpa instruksi guru atau melalui 

e. 
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pengontrolan oleh orang tua peserta didik. Penggunaan media 

pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua 

kelompok utama, yaitu: 

(1) Media tidak terprogram 

Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini 

ada kaitannya dengan keberadaan media masa yang ada di 

masyarakat, misalnya televisi, radio, penggunaan film 

melalui CD/DVD ROM. Penggunaan media ini bersifat 

bebas yaitu bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol 

atau diawasi dan tidak terprogram sesuai dengan tuntutan 

kurikulum yang diberikan oleh guru atau sekolah. 

(2) Penggunaan media secara terprogram 

Penggunaan media secara terprogram adalah bahwa media 

tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang 

diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu 

disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang 

berlaku. 

2) Variasi penggunaan media 

Dilihat dari variasi penggunaannya media dapat digunakan baik 

secara peorangangan, kelompok, atau dalm jumlah yang sangat 

banyak/masal.  
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a) Media dapat digunakan secara perorangan 

Media yang digunakan oleh seseorang sendirian saja atau 

istilahnya individual learning. 

b) Media dapat digunakan secara berkelompok 

Pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah peserta didik 

yang cukup banyak atau bersifat kelompok. Kelompok itu 

dapat berupa kelompok besar yang dengan 2 sampai 8 orang. 

atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9-40 orang.  

Media yang digunakan untuk berkelompok harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu: 

(1) Suara yang disajikan oleh media itu harus cukup keras 

sehingga semua anggota kelompok dapat mendengarnya. 

(2) Gambar atau tulisan dalam media tersebut harus cukup 

besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok 

itu. 

(3) Perlu alat penyajian yang dapat memperkeras suara dan 

membesarkan gambar. 

c) Media yang digunakan secara masal 

Orang yang jumlahnya puluhan ratusan, bahkan dapat 

menggunakan media tersebut secara bersama-sama, media 

seperti ini biasanya disiarkan langsung melalui pemancar, 

seperti radio, televisi atau digunakan dalam ruang yang besar 

seperti film 35 mm. 
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Teknik penggunaan media pembelajaran di atas sangat penting bagi 

guru, karena dengan memahami teknik penggunaan media 

pembelajaran maka guru dapat menggunakan media pembelajaran 

secara lebih efektif dan efisien dalam KBM. 

 

2. Permainan Edukatif 

a. Bermain sambil Belajar 

Dunia peserta didik merupakan dunia bermain, jadi sudah 

selayaknya pembelajaran dikelola dengan bermain. Ketika bermain 

tanpa disadari peserta didik telah melakukan aktivitas belajar. Bermain 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005: 698) berarti 

melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Bermain artinya aktivitas 

membuat hati seorang peserta didik menjadi senang, nyaman dan 

bersemangat. Pendapat tentang bermain dijabarkan lagi oleh Bettelheim 

(Hurlock, 2014: 320) menjelaskan bahwa kegiatan bermain adalah 

kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang ditetapkan 

permainan sendiri dan tidak ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam 

realitas luar. Kesimpulan dari bermain adalah aktivitas yang membuat 

peserta didik senang dan bersemangat yang aktivitas tersebut ada yang 

memiliki aturan dan ada pula yang tidak memiliki aturan. 

Belajar menurut Winkel (1999: 53) adalah suatu aktivitas 

mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
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pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap. Ismail (2006: 

296) menjelaskan bermain sambil belajar merupakan upaya 

menyampaikan materi belajar kepada peserta didik dengan cara bermain 

atau dengan cara yang menyenangkan, sehingga tanpa disadari peserta 

didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari proses 

pembelajaran yang mudah. Tujuannya adalah menyampaikan materi 

belajar tetapi dengan metode bermain, sehingga diharapkan tahap-tahap 

perkembangan belajar peserta didik dapat dilalui dengan penuh 

kesenangan. Dunia peserta didik adalah dunia bermain, sehingga dalam 

menyampaikan pengetahuan dilakukan dengan cara bermain. Bermain 

sambil belajar menurut Ismail (2006: 299-302) dapat dilakukan melalui 

aktivitas: 

1) Kegiatan fisik 

2) Memanfaatkan benda-benda yang ada 

3) Menggunakan alat permainan yang edukatif 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan belajar tidak hanya 

dilakukan dengan cara duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari 

guru namun dapat dilakukan dengan cara bermain sambil belajar. 

b. Permainan Edukatif 

Peserta didik dalam bermain sebaiknya melakukan permainan 

yang edukatif. Permainan edukatif menurut Ismail (2006: 119) adalah 

kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau 

alat pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan edukatif menurut 
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Ismail (2006: 119-120) bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa, berpikir, dan bergaul dengan lingkungan. Permainan 

edukatif juga bermanfaat untuk menguatkan dan menerampilkan 

anggota badan peserta didik, mengembangkan kepribadian, 

mendekatkan hubungan antara pendidik dengan peserta didik, kemudian 

menyalurkan kegiatan peserta didik dan sebagainya. Permainan edukatif 

menurut Ismail (2006: 120-150) juga memiliki beberapa tujuan, antara 

lain: 

1) Untuk mengembangkan konsep diri 

2) Untuk mengembangkan kreatifitas 

3) Untuk mengembangkan komunikasi 

4) Mengembangkan aspek fisik dan motorik 

5) Mengembangkan aspek sosial 

6) Mengembangkan aspek emosi atau kepribadian 

7) Mengembangkan aspek kognisi 

8) Mengasah ketajaman penginderaan 

9) Mengembagkan keterampilan olahraga dan menari 

Ada pula fungsi permainan edukatif menurut Ismail (2006: 150) antara 

lain: 

1) Memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui proses 

pembelajaran bermain sambil belajar. 

2) Merangsang pengemabangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar 

dapat menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. 
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3) Menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa 

aman, dan menyenangkan. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. 

Berdasarkan pemaparan di atas tentang manfaat, fungsi dan 

tujuan permainan edukatif maka permainan edukatif penting bagi 

peserta didik. Pentingnya permainan edukatif bagi peserta didik 

menurut Ismail (2006: 152-153) antara lain: 

1) Permainan edukatif dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

totalitas kemandiriannya. Artinya dengan bermain sesungguhnya 

peserta didik sedang mengembangkan kepribadiannya. 

2) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. 

3) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan menciptakan 

hal-hal baru. 

4) Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik. 

5) Permainan edukatif dapat mempertajam perasaan peserta didik. 

6) Permainan edukatif dapat memperkuat rasa percaya diri peserta 

didik. 

7) Permainan edukatif dapat meransang imajinasi peserta didik. 

8) Permainan edukatif dapat melatih kemamuan berbahasa peserta 

didik. 
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9) Permainan edukatif dapat melatih motorik halus dan motorik kasar 

peserta didik. 

10) Permainan edukatif dapat membentuk moralitas peserta didik. 

11) Permainan edukatif dapat melatih keterampilan peserta didik. 

12) Permainan edukatif dapat mengembangkan sosialisasi peserta 

didik. 

13) Permainan edukatif dapat membentuk spiritualitas peserta didik. 

Pada dasarnya guru perlu melakukan KBM menggunakan 

permainan edukatif agar peserta didik tidak bosan dengan KBM. 

Penggunaan permainan edukatif dalam KBM disesuaikan dengan 

materi dan mata pelajaran yang akan dilakukan. 

c. Alat Permainan Edukatif 

Peserta didik dalam melakukan permainan edukatif memerlukan 

alat permainan yang edukatif pula. Alat permainan edukatif menurut 

Ismail (2006: 155) adalah alat bermain yang dapat meningkatkan fungsi 

menghibur dan fungsi mendidik. Artinya alat permainan edukatif adalah 

sarana yang dapat merangsang aktivitas peserta didik untuk 

mempelajari sesuatu tanpa peserta didik menyadarinya, baik 

menggunakan teknologi modern, maupun teknologi sederhana bahkan 

bersifat tradisional. Konsep dasar alat permainan edukatif menurut 

Ismail (2006: 172-174) antara lain: 

1) Alat permainan edukatif merupakan seperangkat instrumen, baik 

merupakan metode ataupun cara maupun perkakas yang digunakan 
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seseorang dalam rangka mendidik peserta didik dengan 

menekankan konsep bermain sambil belajar. 

2) Alat permainan edukatif adalah serangkaian alat yang digunakan 

peserta didik, orang tua maupun guru dalam meningkatkan fungsi 

intelegensi, emosi dan spiritual peserta didik, sehingga muncul 

kecerdasan yang dengan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik 

dapat meningkat. 

3) Dari sudut materialnya, alat permainan edukatif terdiri dari 

berbagai jenis yang dapat mengmbangkan daya berpikir, cipta, 

bahasa, motorik, dan keterampilan peserta didik. 

4) Bahan yang digunakan sebagai alat permainan peserta didik tidak 

mengikat, harus terbuat dari salah satu bahan dasar, seperti plastik, 

kayu, besi, tanah, plastisin dan lain-lain. 

5) Peserta didik sangatlah membutuhkan sarana pendidikan dengan 

beberapa alat bermain yang lengkap. 

Alat permainan edukatif menurut Ismail (2006: 174-180) memiliki 

prinsip-prinsip pokok bagi peserta didik antara lain: 

1) Prinsip produktivitas 

Alat permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap 

produktif pada diri peserta didik sebagai pengguna dari alat itu 

sendiri. Peserta didik akan mampu menciptakan sesuatu yang baru 

dan tentunya memberi makna tersendiri bagi peserta didik dan 

lingkungannya. Dengan demikian, prinsip produktivitas dari alat 
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permainan edukatif menekankan unsur orisinalitas, kebaruan dan 

kebermaknaan. 

2) Prinsip aktivitas 

Alat permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap aktif 

peserta didik.  

3) Prinsip kreatifitas 

Percobaan dalam bermain membuat peserta didik menemukan 

bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat 

menimbulkan kepuasan. Selanjutnya mereka dapat mengalihkan 

minat kreatifnya ke situasi di luar dunia bermain. 

4) Prinsip efektivitas dan efisiensi 

Prinsip ini harus menjadi tolak ukur baik buruknya efek dari alat 

permainan yang digunakan peserta didik. Alat permainan edukatif 

harus dapat menghasilkan makna yang besar atau tidak terhadap 

perkembangan potensi peserta didik. 

5) Prinsip mendidik dengan menyenangkan 

Peserta didik merasa senang dengan mainan yang dimainkannya. 

Tanpa disadari peserta didik ternyata alat permainan yang 

digunakan bermanfaat dalam mengembangkan IQ, EQ, dan ESQ.  

Berdasarkan pemaparan di atas tentang alat permainan edukatif 

maka alat permainan edukatif dapat dikatakan penting bagi peserta 

didik. Pentingnya alat permainan edukatif bagi peserta didik menurut 

Ismail (2006: 180-184) antara lain: 
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1) Dapat melatih konsentrasi peserta didik 

2) Mengajar dengan lebih cepat 

3) Dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu 

4) Dapat mengatasi masalah keterbatasan tempat 

5) Dapat mengatasi masalah keterbatasan bahasa 

6) Dapat membangkitkan emosi manusia 

7) Dapat menambah daya pengertian 

8) Dapat menambah ingatan peserta didik 

9) Dapat menambah kesegaran dalam mengajar 

Pentingnya alat permainan edukatif bagi peserta didik juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sain, Amatus, dan 

Abram (2013 [Online]: 19) yang menunjukkan bahwa aspek 

perkembangan peserta didik sesudah diberikan alat permainan edukatif 

mengalami peningkatan perkembangan dari kriteria meragukan menjadi 

kriteria normal yang menunnjukkan bahwa hasil tersebut sudah baik. 

Ada pengaruh alat permainan edukatif terhadap aspek perkembangan 

peserta didik pra sekolah sebelum dan sesudah pemberian 

stimulasi.Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas tentang alat 

permainan edukatif adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai 

sarana untuk bermain dan mengandung nilai pendidikan yang dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 
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3. Media Permainan Education Fun (E-Fun)-Board Game 

Board game merupakan salah satu permainan yang sering 

dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Board game adalah 

bagian dari tabletop game yang didalamnya terdapat peraturan cara 

bermain yang dilengkapi dengan beberapa komponen seperti token, pion 

atau bidak yang dapat digerakkan diatas sebuah “papan” khusus. 

Contohnya yaitu catur, monopoli dan ular tangga. Tabletop Game 

memiliki definisi permainan yang dimainkan diatas permukaan sebuah 

meja. Meja yang dipakai adalah meja dengan permukaan yang datar. 

(manikmaya.com) 

Pendapat lainnya juga dijelaskan oleh Mayer dan Haris (Zakiyah, 

Winti, dan Deti, 2015 [Online]) bahwa teknik bermain board game pada 

dasarnya dengan menggulirkan dadu dan berpindah tempat sesuai angka 

yang keluar pada dadu. Berdasarkan kotak dimana pemain berhenti sesuatu 

akan terjadi. Ada suatu perintah, kesempatan, pertanyaan dan lain 

sebagainya dalam kotak tersebut. Board game dimainkan minimal oleh 

dua orang. Permainan board game dengan papan dan bidak permainan 

atau penanda bergerak dan dipindahkan sepanjang jalur permainan pada 

suatu papan sesuai dengan seperangkat aturan. Permainan biasanya ada 

beberapa aturanya dan biasanya dilakukan pemain dapat menentukan 

berapa jumlah langkah untuk memindahkan bidak dengan cara melempar 

dadu.  
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Board game dapat digunakan sebagai media permainan dalam 

KBM. Alasan tersebut didukung oleh Therer (2011 [Online]: 3) dalam 

artikel yang berjudul Learning with Board Game Play for Performance 

menjelaskan bahwa: 

“Board games are an important tool to provide hands-on and 

heads-on skill and knowledge development for people of all ages 

on all subjects.”  

Therer (2011 [Online]: 3) menjelaskan bahwa permainan papan 

merupakan alat penting untuk membuat tangan dan kepala untuk bekerja 

sebagai pengasah keterampilan dan pengembangan pengetahuan bagi 

orang-orang dari segala usia di semua mata pelajaran. Pendapat di atas 

menunjukkan bahwa board game mampu mengasah keterampilan dan 

pengetahuan setiap orang melalui permainan. 

Board game bukan sekedar permainan yang menyenangkan tetapi 

juga dapat dijadikan alat edukasi yang dapat melatih konsentrasi dan daya 

ingat peserta didik, sehingga pada penelitian ini akan dikembangkan 

board game sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V 

SD. Pengembangan media board game ini diberi nama media permainan 

Education Fun (E-Fun). Media E-Fun dibuat sedimikian rupa untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar peserta didik. 
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Media permainan E-Fun digunakan pada saat pertemuan terakhir 

pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar 

negara. Pada saat KBM penggunaan media permainan E-Fun 20 menit. 

Adapun syntax pembelajaran dengan menggunaan media permainan E-

Fun pada mata pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara antara lain: 

 

Tabel 2.1 Syntax Pembelajaran dengan Menggunaan 

Media Permainan E-Fun 

 

No. Kegiatan 

Guru Peserta didik 

1.  Guru menjelaskan materi 

pelajaran 

Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan bertanya 

apabila ada yang belum 

dipahami 

2.  Guru membentuk peserta didik 

menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 2-4 peserta 

didik dalam satu kelompok. 

Peserta didik membentuk 

kelompok sesuai dengan 

petunjuk dari guru. 

3.  Guru menjelaskan tujuan 

peserta didik membentuk 

kelompok tersebut. 

Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan bertanya 

apabila ada yang belum 

dipahami. 

4.  Guru membagikan media 

permainan E-Fun kepada 

masing-masing kelompok. 

Peserta didik menerima media 

permainan E-Fun dengan 

antusias dan tertib. 

5.  Guru menjelaskan nama media 

pembelajaran yang telah 

dibagikan. 

Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru. 

6.  Guru menjelaskan cara 

menggunakan media 

permainan E-Fun dengan 

menggunakan salah satu media 

permainan E-Fun yang lebih 

besar dan sengaja dibuat untuk 

guru.  

Peserta didik memperhatikan 

sambil menyiapkan media 

permainan E-Fun sesuai 

dengan petunjuk dari guru. 

 

 

   

Pengembangan Media Permainan..., Delfiani Firdayanti, FKIP, UMP, 2016



31 
 

 

 

No. Kegiatan 

Guru Peserta didik 

7.  Guru menjelaskan aturan 

permainan media permainan E-

Fun. 

Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan bertanya 

apabila ada yang belum 

dipahami 

8.  Setelah peserta didik 

memahami penjelasan dari 

guru. Permainan dimulai dan 

guru berkeliling dan 

mengamati peserta didik dalam 

menggunakan media 

permainan E-Fun. 

Peserta didik mulai bermain 

menggunakan media 

permainan E-Fun 

9.  Setelah selesai, guru memberi 

reward kepada peserta didik 

yang memperoleh poin paling 

banyak  

Peserta didik menghitung 

poinnya masing-masing dan 

yang memperoleh poin paling 

banyak maka mendapatkan 

reward dari guru. 

10.  Guru memberikan soal 

evaluasi kepada masing-

masing peserta didik 

Peserta didik mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan oleh 

guru. 

 

4. Pembelajaran IPS di SD 

a. Pengertian IPS 

IPS merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di SD, 

karena IPS selalu berkenaan dengan kehidupan manusia yang 

melibatkan segala macam tingkah laku dan kebutuhannya. Susanto 

(2015: 137) menjelaskan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

mengkaji  berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan 

dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, 

khususnya di tingkat dasar dan menengah, sedangkan IPS menurut 

Sapriya, Tuti, dan Effendi (2007: 3) adalah ilmu-ilmu sosial yang 

disederhanakan untuk tujuan pendidikan, sedangkan isi IPS yang 
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bercirikan interdisipliner yang meliputi aspek ilmu sejarah, ilmu 

ekonomi, sosiologi,  psikologi, ilmu geografi,  dan filsafat yang dalam 

prakteknya dipilih untuk tujuan  pembelajaran di sekolah dan di 

Perguruan Tinggi atau dapat dibelajarkan dari mulai pendidikan 

rendah/SD sampai di Perguruan Tinggi. Pendapat tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya IPS di SD.  

Pendapat lainnya juga dijelaskan oleh Trianto (2011: 171) 

bahwa IPS adalah integrasi dari berbagai macam cabang ilmu-ilmu 

sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial 

yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah 

yang mata pelajarannya berdiri sendiri sebagai integrasi dari berbagai 

macam  cabang-cabang ilmu sosial, humaniora (membuat manusia 

lebih berbudaya), dan kegiatan dasar manusia yang dikemas  secara 

ilmiah sehingga dapat memberikan wawasan kepada peserta didik 

serta diajarkan dari pendidikan rendah/SD sampai di Perguruan 

Tinggi. 

b. Hakikat IPS 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan  

di SD. Martoella (Trianto, 2011: 172) mengatakan bahwa 

pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari 
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pada “transfer konsep” dan diharapkan memeproleh pemahaman-

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta 

melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep 

yang dimilikinya. Konsep IPS di Indonesia, menurut Solihatin dan 

Raharjo (2008: 15) terdiri dari: 

1) Interaksi 

Interaksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga 

manusia harus mampu melakukan interaksi dengan pihak lain. 

Interaksi dapat dilakukan dengan cara verbal dan nonverbal.  

2) Saling ketergantungan 

Setiap orang dapat dipastikan memerlukan orang lain. 

3) Kesinambungan dan perubahan 

Sejumlah nilai, simbol, dan kebiasaan yang lahir dari suatu 

generasi senantiasa dipelihara dan disosialisasikan kepada generasi 

berikutnya.  

4) Keragaman/kesamaan/perbedaan 

Setiap orang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Hal ini 

merupakan keunikan setiap orang. Oleh karena itu, keunikan harus 

terus dihargai sebagai sesuatu yang datang secara kodrati dan 

alami.  

5) Konflik dan konsensus (kesepakatan) 

Konflik ditimbulkan oleh berbagai sebab sedangkan konsensus 

atau kesepakatan dapat menghindari ataupun mengatasi konflik. 
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Hal tersebut dapat dilakukan melalui dialog, diskusi, perundingan, 

saling menolong, serta pengorbanan diri demi kepentingan umum. 

6) Pola 

Pola dapat diartikan sebagai suatu corak, model, atau bentuk yang 

sama yang ditiru, yang terulang, dan bersifat repetitif 

(pengulangan). Setiap pribadi maupun masyarakat memiliki pola 

hidup tersendiri. Misalnya masyarakat yang tinggal di kota berbeda 

dengan masyarakat yang tinggal di desa. 

7) Tempat (lokasi) 

Setiap makhluk baik biotik (hidup) maupun abiotik (tidak hidup) 

pasti akan menempati ruang dan lokasi.  

8) Kekuasaan (power) 

Kekuasaan adalah kemampuan membuat orang lain melakukan 

sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Kekuasaan memiliki 

tiga elemen utama, yaitu pengaruh, wewenang, dan kekuatan.  

9) Nilai kepercayaan 

Nilai adalah sesuatu yang menjadi ciri atau karakteristik suatu 

masyarakat. Nilai inilah yang mengangkat derajat seseorang, 

kelompok atau masyarakat, bahkan suatu bangsa. 

10) Keadilan dan pemerataan 

Adil berarti menempatkan “sesuatu” pada tempatnya. Keadilan 

akan lebih mudah dirasakan dengan jalan melakukan pemerataan 
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sehingga keadilan dan pemerataan akan mengalami keseimbangan. 

Jika tidak berhasil diwujudkan maka akan terjadi ketimpangan. 

11) Kelangkaan 

Apabila permintaan bertambah dan jumlah barang terbatas maka 

harga akan naik. Sebaliknya, apabila permintaan berkurang dan 

jumlah barang melimpah maka harga akan turun. Untuk mengatasi 

stabilitas harga diperlukan pemantauan terhadap jumlah barang di 

pasar. Oleh karena itu, permasalahan dan kelangkaan barang harus 

tetap menjadi perhatian semua pihak. 

12) Kekhususan (specialization)  

Pada perkembangan hidup dewasa ini pola hidup telah lebih 

mengarah pada hal-hal yang khusus. Perilaku hidup kolektif 

dewasa ini relatif ditinggalkan, terutama pada kehidupan di kota-

kota besar.  

13) Budaya 

Setiap generasi mengalami perubahan dan menerima peninggalan 

budaya dari generasi sebelumnya. Budaya harus dipertahankan, 

jika budaya itu merupakan hal yang baik.  

14) Nasionalisme 

Nasionalisme merupakan “rasa cinta” yang ada pada setiap warga 

negara terhadap negaranya.  

Konsep-konsep IPS di atas dikerucutkan ke dalam materi pokok 

pembelajaran IPS di SD/MI. Ada beberapa materi pokok 
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pembelajaran IPS di SD/MI menurut Sapriya, Tuti, dan Effendi (2007: 

12), meliputi: 

1) Keluarga 

2) Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

3) Masyarakat setempat 

4) Indonesia 

5) Dunia 

Materi pokok di atas juga mencakup beberapa ruang lingkup materi 

IPS. Ruang lingkup materi IPS di SD/MI yang tercantum dalam 

kurikulum, menurut Depdiknas (Susanto, 2015: 160), sebagai berikut: 

1) Manusia, tempat dan lingkungan. 

2) Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 

3) Sistem sosial dan budaya. 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Ada pula tema-tema pendidikan IPS di SD menurut Susanto (2015: 

159-160) dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar yang 

masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, yaitu: 

1) Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai, yakni: 

a) Mendidikkan nilai-nilai yang baik yang merupakan norma-

norma dalam keluarga dan masyarakat. 

b) Memberikan klasifikasi nilai-nilai yang sudah dimiliki peserta 

didik. 
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c) Nilai-nilai inti atau nilai utama seperti menghormati hak-hak 

perorangan, kesehatan, etos kerja, dan martabat manusia 

sebagai upaya membangun kelas yang demokratis. 

2) Pendidikan IPS sebagai pendidikan multikultural, yakni: 

a) Mendidik peserta didik bahwa perbedaan itu wajar. 

b) Menghormati perbedaan etnik, budaya, agama, yang 

menjadikan kekayaan budaya bangsa. 

c) Persamaan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok 

etnik atau minoritas. 

3) Pendidikan IPS sebagai pendidikan global, yakni: 

a) Mendidik peserta didik akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan 

perbedaan di dunia. 

b) Menanamkan kesadaran ketergantungan antar bangsa. 

c) Menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transportasi antar bangsa di dunia. 

d) Mengurangi kemiskinan, kebodohan dan perusakan 

lingkungan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

IPS yang diajarkan di SD tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan 

semata, tetapi harus berorientasi pada pengembangan keterampilan 

berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar peserta didik 

yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan 
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sehari-hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial di 

masyarakat.  

c. Tujuan IPS 

Pembelajaran IPS menekankan pada pemberian teori dan 

pembekalan pada peserta didik. Hal itu sejalan dengan pendapat dari 

Solihatin dan Rahardjo (2008: 15) yang menjelaskan bahwa tujuan 

dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta 

berbagai bekal peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Pendapat tersebut diperjelas oleh Trianto (2011: 

176) bahwa tujuan IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan  yang terjadi, dan terampil  mengatasi setiap masalah 

yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

menimpa masyarakat. Demikian pula dalam kaitannya dengan KTSP 

menurut Susanto (2015: 149), pemerintah telah memberikan arah yang 

jelas pada tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS, yaitu: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 
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2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

IPS adalah mendidik dan memberi bekal peserta didik untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial di masyarakat 

dan mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. IPS menjadikan 

peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan 

kritis, kemampuan berkomunikasi, komitmen serta kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial di masyarakat.  

d. Materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Perumusan Dasar 

Negara 

Persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara 

merupakan materi pembelajaran IPS di kelas V SD yang menggunakan 

KTSP. Materi tersebut dapat dijumpai di semester 2 dengan  Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

 

SK KD 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia 

2.2 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

 

1) Persiapan kemerdekaan Indonesia dan proses perumusan dasar 

negara  

1) Usaha mempersiapkan kemerdekaan  

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

2) Perumusan dasar negara 

(1) Perlunya perumusan dasar negara 

(2) Perumusan dasar negara Indonesia 

3) Mengenal tokoh kemerdekaan  

4) Menghormati usaha para tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian tentang board game selanjutnya pernah dilakukan oleh 

Nusantara dan Andjrah (2012 [Online]: 26) yang berjudul “Perancangan 

Board Game sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

untuk Peserta didik SD Kelas 1”, dari penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa media board game dapat mencakup tiga modalitas belajar dari 

peserta didik yaitu visual (gambar), audio (diskusi), dan kinestetik 

(meragakan). Board game IPA ini memeberikan stimulus belajar melalui 

rangkaian permainan disertai dengan peraga dan ilustrasi menarik yang 

diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pada pelajaran IPA. 

2. Penelitian tentang board game selanjutnya berupa ular tangga yang 

pernah dilakukan oleh Afandi (2015 [Online]: 88) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik dan Hasil Belajar IPS di 

Sekolah Dasar”, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi penggunaan media pembelajaran permainan ular tangga 

dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik dengan kriteria sangat tinggi dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

3. Penelitian tentang board game  selanjutnya berupa monopoli yang pernah 

dilakukan oleh Soegeng dan Sri (2013 [Online]: 7) yang berjudul 

“Keefektifan Metode Permainan Monopoli Materi Operasi Hitung 

terhadap Minat dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas I SD Negeri 1 

Kedungsuren Kendal”, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan metode permainan dengan media monopoli 

dapat membuat peserta didik menjadi terbiasa dalam memecahkan sebuah 

masalah baik individu maupun kelompok sehingga dapat meningkatkan 
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kemampuan kognitif yang dimilikinya dan dapat memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 

4. Penelitian tentang board game  selanjutnya berupa monopoli yang pernah 

dilakukan oleh Vikagustanti, Sudarmin, dan Stephani (2014 [Online]: 

473) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli IPA 

Tema Organisasi Kehidupan sebagai Sumber Belajar untuk Peserta Didik 

SMP”, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran monopoli  IPA menunjukkan hasil yang positif terhadap 

kemampuan berpikir dan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. Hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan hasil pre test dan hasil 

post test. 

Beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa media board 

game berupa monopoli dan ular tangga dapat digunakan disegala jenjang 

pendidikan dari SD bahkan SMP dengan mata pelajaran yang berbeda. Media 

board game selain dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

membuat peserta didik menjadi aktif, pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi sehingga dapat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Selain meningkatkan 

aspek kognitif, media board game juga dapat meningkatkan aspek afektif dan 

psikomotor. 

Penelitian di atas meneliti variabel yang sama dengan penelitian ini, 

yaitu mengenai pengembangan media board game pada mata pelajaran IPS 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di 
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kelas V SD. Media board game dikembangkan sesuai dengan kriteria 

pemilihan media pembelajaran yang baik menurut Sudjana dan Ahmad 

(2005: 4) serta Susilana dan Cepi (2011: 69-73) sehingga pembelajaran akan 

menjadi berkualitas dan tujuan pembelajaran tercapai. Media board game 

yang dikembangkan diberi nama Education Fun atau E-Fun. Media 

permainan E-Fun tersebut berbeda dari media permainan board game yang 

sudah ada, yang berbeda adalah dari bentuk penyajian, tampilan dan isi 

media.  

 

C. Kerangka Berpikir 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di SD. 

Hal tersebut sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) 

yang menjelaskan bahwa mata pelajaran IPS merupakan mata muatan wajib 

yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (PR 

Indonesia 2003 [Online]). Sapriya, Tuti, dan Effendi (2007: 1) mengemukakan 

bahwa IPS mempelajari aspek politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari 

masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang untuk membantu 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan warga 

negara di masyarakat yang demokratis, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masyarakat dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang baik. 
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Pembelajaran IPS akan menjadi bermakna apabila guru memperhatikan 

tahap kemampuan berpikir peserta didik di SD. Tahap kemampuan berpikir 

peserta didik di SD masih dalam tahapan operasional konkret. Peserta didik 

SD dalam belajar masih memerlukan bantuan benda-benda atau objek-objek 

yang konkret sebagai sumber belajar sehingga akan menghasilkan proses 

belajar yang lebih bermakna dan hasil belajar yang baik, karena peserta didik 

dihadapkan dengan peristiwa yang sebenarnya. Peserta didik membutuhkan 

objek konkret berupa media pembelajaran yang dapat membuat KBM lebih 

terkesan sehingga tidak mudah lupa dengan materi yang telah disampaikan 

guru. 

Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena 

dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi pelajaran sehingga pesan yang diterima peserta 

didik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan guru. Penggunaan media 

pembelajaran dalam KBM akan melibatkan peran aktif peserta didik sehingga 

dalam proses pembelajaran peserta didik tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru namun juga dapat berlatih untuk mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi dan 

wawancara tentang media pembelajaran yang digunakan guru kelas V dalam 

KBM pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan 

dasar negara di beberapa SD UPK Cilongok diperoleh keterangan bahwa guru 

dalam mengajarkan pelajaran IPS pada materi tersebut menggunakan media 
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pembelajaran berupa LCD, teks UUD 1945, teks pancasila, gambar-gambar 

pahlawan pada LKS dan buku cetak serta dilengkapi dengan gambar-gambar 

pahlawan yang disediakan oleh sekolah maupun yang dibuat oleh guru. 

Penggunaan media pembelajaran tersebut masih memiliki beberapa 

kelemahan, sehingga belum sesuai dengan kriteria pemilihan media 

pembelajaran yang baik. Penggunaan media pembelajaran tersebut juga belum 

sepenuhnya dapat meningkatkan meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

pada apelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan 

dasar negara. Hal itu dibuktikan ketika mengikuti ulangan masih ada beberapa 

peserta didik yang masih remidi.  

Kesimpulan dari hasil studi pendahuluan adalah media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kelas V SD UPK Cilongok untuk  menyampaikan 

pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar 

negara belum optimal. Guru belum pernah mengembangkan media 

pembelajaran dan menggunakan media permainan pada materi tersebut.  

Berdasarkan analisis kebutuhan, maka dikembangkan media 

pembelajaran IPS berupa pengembangan board game yang diberi nama media 

permainan Education Fun (E-Fun) yang disesuaikan dengan kriteria pemilihan 

media pembelajaran yang baik menurut Sudjana dan Ahmad (2005: 4) serta 

Susilana dan Cepi (2011: 69-73) sehingga pengembangan media pembelajaran 

tersebut dapat digunakan dalam KBM. Media permainan E-Fun dilakukan 

validasi oleh validator agar memperoleh penilaian dan masukan untuk 

dijadikan perbaikan sebelum diuji cobakan ke lapangan. 
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Pengembangan media permainan E-Fun diharapkan membuat pelajaran 

IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara 

menjadi menarik sehingga peserta didik dapat aktif dan termotivasi dalam 

KBM serta meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan sehingga dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. 

Respon guru dan peserta didik juga diharapkan baik terhadap pengembangan 

media permainan E-Fun. Dengan demikian, pengembangan media permainan 

E-Fun dapat dikatakan berhasil dan efektif ketika digunakan dalam KBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Pengembangan Media Permainan E-Fun  

1. Penggunaan media kurang optimal 

2. Belajar sambil melakukan 

3. Tahap kemampuan berpikir peserta didik masih operasional konkret 

Revisi/perbaikan 

Belum layak  

Digunakan dalam 

pembelajaran Sudah layak  

Pembelajaran menarik  

Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 

sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik 

Respon guru dan peserta didik baik 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 Pasal 37 ayat (1) 

Mata Pelajaran IPS 

Teori Piaget 

Media Pembelajaran 
 

Hasil analisis peneliti bersama 

guru kelas V di SD UPK 

Cilongok terhadap media 

pembelajaran yang digunakan 
 

Pengembangan media permainan Education Fun (E-Fun) 
 

Validasi pakar/ahli  
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Bentuk pengembangan media permainan E-Fun pada pelajaran IPS materi 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V 

SD. 

2. Kelayakan media permainan E-Fun pada pelajaran IPS materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V SD.  

3. Respon guru setuju terhadap penggunaan media permainan E-Fun pada 

pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan 

dasar negara di kelas V SD. 

4. Respon peserta didik sangat baik terhadap penggunaan media permainan 

E-Fun pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara di kelas V SD. 

5. Terdapat pengaruh penggunaan media permainan E-Fun terhadap prestasi 

belajar peserta didik pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan 

Indonesia dan perumusan negara di kelas V SD. 
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