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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

1. “Anda tidak akan mencapai garis finish apabila tidak meninggalkan garis 

start.” (Anonim) 

2. “Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka 

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Ibnu Majah & 

Abu Dawud) 

3. “Menuntut ilmu membutuhkan tiga hal: kecakapan dalam menulis, panjang 

umur, dan kecerdasan.” (Imam Syafi’i) 

4. “Diantara tantangan dalam menulis adalah berpikir sebagai pencipta sekaligus 

pembaca pada saat bersamaan.” (Helvy Tiana Rosa) 
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ABSTRAK 

Tiarawati. 2020. Pengembangan Media Ular Tangga Berbantuan Flashcard 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi Bahasa Indonesia 

Kelas IV SDN Mangkang Kulon 02 Semarang. Sarjana Pendidikan.  

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:   

Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd.. 125 halaman. 

 

Keterampilan menulis tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi harus 

dengan memperbanyak praktik dan latihan secara teratur. Keterampilan tersebut 

dapat dilatih dengan bantuan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

memperjelas materi dan bahan pengajaran sehingga menjadikan siswa lebih 

mudah mengingat dan memahami materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil 

observasi awal di kelas IV SDN Mangkang Kulon 02, menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran masih terbatas dan siswa cenderung pasif ketika 

mengikuti pembelajaran, serta keterampilan menulis siswa rendah. Sehingga 

diperlukan pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard pada materi 

menulis deskripsi bahasa Indonesia kelas IV. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media ular tangga berbantuan flashcard, serta untuk menguji 

kelayakan dan keefektifan media ular tangga berbantuan flashcard dalam 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia 

pada siswa kelas IV SDN Mangkang Kulon 02 Kota Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 

dan mengacu pada model pengembangan ADDIE. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas IV SDN Mangkang Kulon 02. Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

yaitu media ular tangga dan media flashcard, serta satu variabel terikat yaitu 

keterampilan menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, angket atau kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji-t, dan n-gain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media ular tangga 

berbantuan flashcard dapat digunakan pada pembelajaran berdasarkan penilaian 

dari validator ahli. Dari ahli media sebesar 94% dan dari ahli materi sebesar 97% 

dengan kategori sangat layak. Sedangkan hasil uji-t menunjukkan adanya 

perbedaan secara signifikan pada rata-rata hasil belajar ranah keterampilan siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media dengan thitung lebih dari ttabel yaitu 10,23 

> 2,011 dan pada uji n-gain didapatkan hasil perhitungan sebesar 0,562 dengan 

selisih rata-rata sebesar 25,4 dan termasuk dalam kriteria sedang. 

Simpulan penelitian ini adalah media ular tangga berbantuan flashcard 

yang dikembangkan layak dan efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi bahasa Indonesia pada siswa kelas IV. Saran penelitian ini yaitu media 

ular tangga berbantuan flashcard yang dikembangkan dapat digunakan guru 

sebagai media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar ranah 

keterampilan siswa. 

Kata Kunci: flashcard; menulis deskripsi; ular tangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas guna mendukung pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan 

pengertian yang tertera dalam Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1  

Ayat (1) yang menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan 

adanya pendidikan, siswa akan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan serta 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab III Pasal 4 Ayat (5) juga menjelaskan bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, serta 

berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dengan adanya pendidikan, 

diharapkan agar siswa dapat terampil dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tingkat 

kompetensi yang harus dicapai pada jenjang sekolah dasar (SD) terdiri atas 

delapan muatan pelajaran, satu diantaranya yaitu bahasa Indonesia. Muatan 

pelajaran bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai cara untuk menumbuhkan 

keterampilan membaca dan menulis pada siswa. Menurut Susanto (2013: 245) 

tujuan khusus dari pengajaran bahasa Indonesia adalah untuk menumbuhkan 

kegemaran membaca dan meningkatkan karya sastra serta melatih kemampuan 

siswa dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Pada dasarnya, 
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pengajaran bahasa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi melalui bahasa lisan dan tulisan. Ada beberapa kompetensi 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa melalui muatan pelajaran bahasa 

Indonesia, salah satunya adalah mengenal ciri dan bentuk teks deskriptif serta 

menyajikannya melalui lisan atau tulisan dalam bentuk teks sederhana (Standar 

Isi, 2016). 

Susanto (2013: 242) menyebutkan bahwa di SD pembelajaran bahasa 

Indonesia berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sebagai mahluk 

sosial, keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal ini 

dikarenakan manusia menggunakan bahasa sebagai media dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan manusia lain melalui lisan maupun tulisan. Sedangkan 

keterampilan berbahasa berguna agar manusia dapat menggunakan bahasa dalam 

melakukan interaksi dan komunikasi. Keterampilan tersebut digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi berupa gagasan, keinginan, perasaan, atau 

interaksi. Dalam berinteraksi atau berkomunikasi, keterampilan berbahasa 

memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling menentukan. Dari 

uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa siswa SD harus 

menguasai keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut merupakan bekal bagi 

manusia dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain. 

Menurut I Made Sutama (2016: 8) ada empat aspek kemampuan berbahasa 

yaitu kemampuan mendengarkan, kemampuan bercakap/berbicara, kemampuan 

membaca, dan kemampuan menulis. Kemampuan tersebut tidak dapat dikuasai 

oleh anak dalam kurun waktu yang bersamaan melainkan secara bertahap. 

Awalnya kemampuan yang tumbuh adalah kemampuan mendengarkan. Kemudian 

kemampuan berbicara mulai berkembang seiring dengan tumbuhnya kemampuan 

mendengarkan. Selanjutnya adalah kemampuan membaca lalu kemampuan 

menulis. 

Dalman (2016: 2) menjelaskan bahwa menulis adalah aspek yang paling 

rumit atau kompleks karena penulis harus mampu menyusun, mengelola isi dari 

tulisan, dan dapat menyalurkannya kedalam bahasa tulis. Menulis merupakan 

suatu proses penyampaian pikiran atau gagasan dalam bentuk lambang atau 
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tulisan yang memiliki makna. Menulis memiliki rangkain proses diantaranya 

aktivitas menyusun, merangkai, dan menggambarkan lambang atau tulisan yang 

berawal dari kumpulan huruf-huruf, kemudian disusun menjadi sebuah kata. 

Selanjutnya kumpulan beberapa kata dibentuk menjadi kalimat. Kumpulan 

beberapa kalimat dibentuk menjadi paragraf, lalu kumpulan paragraf dibentuk 

menjadi karangan yang mengandung makna dan utuh (Dalman, 2016: 4). 

Sedangkan menurut Susanto (2013: 243) Menulis diartikan sebagai keterampilan 

seseorang menyampaikan atau menyalurkan pesan yang berbentuk tulisan. 

Menulis berhubungan dengan aktivitas seseorang dalam melakukan pemilihan, 

pemilahan, dan penyusunan pesan yang dikirimkan melalui bahasa tulisan. 

Pada jenjang sekolah dasar keterampilan menulis termuat dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui pengajaran bahasa Indonesia, siswa 

diajarkan untuk dapat menuangkan gagasan, pikiran, dan informasi kedalam 

bentuk tulisan. Menurut Tarigan (2013: 28) menulis berdasarkan bentuknya dibagi 

menjadi empat jenis. Satu diantaranya yaitu menulis deskripsi. Menulis deskripsi 

merupakan kegiatan menulis yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek 

tertentu menggunakan kata-kata yang rinci dan jelas agar pembaca seakan-akan 

turut merasakan secara langsung hal yang penulis gambarkan (Dalman, 2016: 94). 

Menurut Tarigan (2013: 4) keterampilan menulis pada seseorang tidak 

dapat muncul dengan sendirinya, tetapi harus dengan memperbanyak praktik dan 

latihan secara teratur. Latihan dan praktik tersebut dapat diwujudkan melalui 

proses pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Menurut Sudjana dan Rivai (2017: 2) perhatian dan 

motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan media dalam 

pembelajaran. Sehingga media pembelajaran bisa dijadikan sebagai alternatif 
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untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, interaktif,  dan 

memberikan motivasi pada siswa. 

Arsyad (2014: 3) menjelaskan bahwa media merupakan alat atau sesuatu 

yang dipakai untuk mengantarkan tujuan atau pesan pembelajaran. Media 

memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar yang 

mempengaruhi lingkungan dan kondisi belajar yang telah dirancang dan dibuat 

oleh guru (Nunuk Suryani, 2018: 9). Selain itu, materi dan bahan pengajaran 

dapat diperjelas dengan adanya media pembelajaran sehingga mudah diserap dan 

dipahami oleh siswa serta membuat metode pembelajaran menjadi lebih 

bervariasi. Media juga bermanfaat untuk menghadirkan kegiatan belajar mengajar 

yang interaktif dan lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

pada siswa serta membuat siswa tidak cepat bosan ketika mengikuti proses 

pembelajaran (Nunuk Suryani, 2018: 14). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa media sangat bermanfaat dalam pembelajaran sehingga guru harus mampu 

menentukan media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Melalui media pembelajaran yang tepat, rasa ingin tahu siswa dapat 

meningkat dan siswa akan belajar untuk menemukan hal-hal yang baru. Tidak 

hanya pemilihan media yang tepat saja, penggunaan model pembelajaran juga 

mempengaruhi kondisi dan suasana pembelajaran. Hal tersebut membuat seorang 

guru harus pandai melakukan adaptasi model dan metode yang digunakan pada 

pembelajaran. Satu diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan bermain 

sambil belajar yakni dengan melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, 

misalnya melalui media permainan (Moch. Chabib, 2017: 912). 

Menurut Sadiman (2012: 75) permainan merupakan sebuah ajang atau 

kontes yang dilakukan oleh para pemain dengan mematuhi peraturan-peraturan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Media permainan dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk menyalurkan pengetahuan kepada siswa karena ketika 

melakukan sebuah permainan, seseorang tidak hanya melakukan aktivitas 

keceriaan semata, tetapi memiliki arti mendidik walaupun tidak disadari oleh 

orang yang melakukannya (Raisatun Nisak, 2012: 11). Tahapan perkembangan 

bermain pada anak usia sekolah dasar atau 6 sampai 11 tahun adalah permainan 
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dengan peraturan. Pada tahap ini anak sudah mampu memahami dan siap untuk 

menaati peraturan permainan yang dimainkan. Awalnya anak akan mengikuti 

peraturan permainan yang diajarkan oleh orang lain. Lama kelamaan anak akan 

merubah aturan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh 

orang-orang yang terlibat dalam permainan, tetapi tidak menyimpang jauh dari 

peraturan umum permainan tersebut (Modul PLPG, 2013: A2/21). Media 

permainan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu simulasi, teka-teki dan permainan 

papan (Arsyad, 2014: 36). Contoh dari permainan papan meliputi ular tangga, 

monopoli, dan catur. 

Ular tangga adalah sebuah permainan sederhana berupa permainan papan 

yang berisi kotak-kotak berukuran kecil dimana bagian dalamnya memuat gambar 

ular dan tangga. Gambar tersebut berfungsi sebagai penghubung antara kotak satu 

dengan kotak lainnya. Permainan ular tangga dapat dilakukan oleh dua orang atau 

lebih. Aturan pada permainan ini adalah para pemain mengawali permainan 

dengan bidak berada di petak pertama dan melempar dadu secara bergiliran untuk 

menentukan jumlah langkah bidak (Nurul Musa’adah, 2017: 6). Permainan ini 

dapat dilakukan oleh semua siswa karena tidak membutuhkan keterampilan 

khusus untuk dapat memainkannya apabila disertai dengan panduan penggunaan 

yang jelas. Permainan ular tangga dapat dikolaborasikan dengan kartu atau 

gambar sebagai pemberi informasi terkait materi yang disampaikan dalam 

pembelajaran. Satu diantaranya adalah flashcard. 

Flashcard merupakan media kartu berukuran kecil berupa teks, gambar, 

atau simbol yang mengarahkan atau memandu siswa pada hal-hal yang berkaitan 

dengan objek yang terdapat pada kartu tersebut. Flashcard biasanya memiliki 

panjang 8 cm dan lebar 12 cm (Arsyad, 2014: 115). Flashcard merupakan media 

yang sederhana untuk menunjukkan dan melatih kosakata. Penggunaan flashcard 

membuat siswa tidak mudah merasa bosan dan bahan pengajaran yang 

disampaikan kepada siswa menjadi lebih mudah dipahami karena kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan tidak sekedar mendengarkan penjelasan atau 

ceramah dari guru saja, tetapi melibatkan kegiatan lain juga seperti mengamati 
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atau mendemonstrasikan apa yang dilihat dari gambar yang terdapat pada media 

flashcard tersebut (Indot, 2018: 667-668). 

Hasil survei United Nations Educational, Scientific, and Curtural 

Organization (UNESCO) yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 

minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau dapat dikatakan bahwa dari 

seribu orang hanya ada satu orang yang rajin membaca. Hal ini diperkuat oleh 

hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 

yang memperlihatkan bahwa kemampuan membaca orang Indonesia rendah. 

Indonesia menduduki peringkat 74 dari 79 negara. Berdasarkan hasil survei 

tersebut dapat dilihat bahwa minat dan kemampuan membaca orang Indonesia 

sangat rendah. Apabila kemampuan membaca rendah, kemampuan menulis 

seseorang juga akan ikut rendah. Hal serupa juga disampaikan oleh Sukino (2010: 

14) yang menjelaskan bahwa memiliki latar belakang informasi merupakan bekal 

untuk menjadi seorang penulis. Dengan membaca seseorang akan mendapatkan 

berbagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan. 

Setelah melakukan wawancara dan observasi di kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) Mangkang Kulon 02 peneliti menemukan beberapa permasalahan, 

diantaranya: media pembelajaran yang digunakan masih sederhana dan tidak 

bersifat praktik langsung sehingga membuat siswa cenderung pasif saat mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, keterampilan menulis siswa juga rendah. Hal ini 

disampaikan oleh guru kelas saat wawancara, beliau menuturkan bahwa 

penggunaan kosakata dan ejaan yang digunakan siswa belum baik, serta siswa 

belum mampu mengolah atau merangkai kata dan siswa mengalami kesulitan 

mengembangkan ide atau gagasan dalam bahasa tulis.  

Adapun penelitian yang mendukung penelitian ini sehingga dapat 

dijadikan acuan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Yunaning Dwi 

Putranti tahun 2017 yang berjudul “Pengembangan Media Permainan Ular 

Tangga Pada Pembelajaran Menulis Kalimat Sederhana untuk Siswa SD Kelas II 

Kota Semarang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua siswa mendapatkan 

nilai diatas kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan dalam 

pembelajaran menulis kalimat sederhana menggunakan media ular tangga dengan 
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perolehan rata-rata nilai sebesar 78,42. Tingkat keefektifan pemakaian media ular 

tangga menulis kalimat sederhana tergolong dalam kategori sangat valid. Hal 

tersebut terlihat pada ketuntasan hasil evaluasi yang diperoleh siswa mencapai 

100%. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian Winny Rosa Damayanti 

pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Ular Tangga 

Berbasis Gambar Mata Pelajaran IPA di Kelas IV”. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa perolehan rata-rata nilai siswa saat pretest adalah 50,67. Hanya 5 dari 27 

siswa yang dapat mencapai KKM. Sedangkan saat posttest rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa yaitu 82,07. Sebanyak 27 siswa mendapatkan nilai diatas KKM 

(100%). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui media ular tangga berbasis gambar. Hal ini membuktikan 

bahwa media ular tangga berbasis gambar memiliki kelebihan yaitu 

menyampaikan materi sambil bermain, sehingga siswa senang, tertantang, dan 

mudah dalam melaksanakannya. 

Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Desi Eka Pratiwi, dkk. 

pada tahun 2016 yang berjudul “Pengembangan Media Flashcard Berbasis 

Macromedia Flash Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Model Think Talk Write 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa dapat ditingkatkan 

melalui penggunaan flashcard. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai yang 

diperoleh sesudah menggunakan flashcard lebih besar dibandingkan rata-rata nilai 

yang diperoleh sebelum menggunakan flashcard, yaitu 85,24 > 74,16. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Evi wijayanti pada 

tahun 2017 yang berjudul “Keefektifan Model Konsep Kalimat dengan Media 

Flashcard dalam Menulis Teks Deskriptif Tentang Peristiwa Budaya Pada Kelas 

7 SMP N 1 Ambarawa”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model 

konsep kalimat berbantuan media flashcard efektif untuk pembelajaran menulis 

teks deskriptif. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai pretest kelompok kontrol 

sesudah diberi perlakuan yaitu 72,07, serta rata-rata nilai kelompok eksperimen 

pada saat pretest sesudah diberi perlakuan yaitu 79,04. Sedangkan berdasarkan 
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hasil dari perhitungan melalui uji-t skor posttest pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05% 

menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima yang berarti terdapat perbedaan keterampilan menulis antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan referensi penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media ular tangga memiliki dampak positif bagi pembelajaran 

dan memicu adanya peningkatan pada hasil belajar siswa. Sedangkan pemakaian 

flashcard memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami materi yang 

diajarkan. Selain itu, flashcard dapat membantu siswa dalam mengumpulkan 

informasi. Maka, media ular tangga berbantuan flashcard ini mempunyai potensi 

yang besar untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran. Media ini 

diharapkan dapat menambah motivasi dan menarik minat siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran serta memudahkan siswa memahami dan mengingat materi 

yang diajarkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi 

menulis teks deskripsi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti akan melakukan 

pengkajian permasalahan melalui penelitian pengembangan (R&D) yang diberi 

judul “Pengembangan Media Ular Tangga Berbantuan Flashcard untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 

Mangkang Kulon 02 Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru menggunakan media yang sederhana dan tidak menggunakan media 

yang bersifat praktik langsung seperti media permainan. 

2. Hasil belajar ranah keterampilan menulis yang diperoleh siswa rendah. 

3. Minat belajar membaca dan menulis siswa rendah. 
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4. Siswa mengalami kesulitan mengembangkan ide atau gagasan kedalam 

bahasa tulis. 

5. Beberapa siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendataan masalah tersebut, peneliti memfokuskan 

permasalahan pada penggunaan media dan kemampuan menulis siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti tersebut, 

batasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran yang 

masih sederhana dan kemampuan menulis yang rendah pada siswa kelas IV SDN 

Mangkang Kulon 02. Guru belum menggunakan media yang bersifat praktik 

langsung sehingga siswa menjadi pasif atau kurang antusias dan mudah bosan 

ketika mengikuti proses pembelajaran. Maka, inovasi perlu dilakukan agar 

partisipasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dapat meningkat. 

Satu diantaranya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran berupa 

permainan ular tangga berbantuan flashcard pada materi menulis teks deskripsi 

bahasa Indonesia kelas IV. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah desain pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard 

pada materi menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV 

SDN Mangkang Kulon 02? 

2. Bagaimanakah kelayakan media ular tangga berbantuan flashcard pada 

materi menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SDN 

Mangkang Kulon 02? 
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3. Bagaimanakah keefektifan media ular tangga berbantuan flashcard terhadap 

hasil belajar ranah keterampilan menulis deskripsi pada muatan pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IV SDN Mangkang Kulon 02? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media ular tangga berbantuan flashcard pada materi 

menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SDN 

Mangkang Kulon 02. 

2. Menguji kelayakan pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard 

pada materi menulis deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV 

SDN Mangkang Kulon 02. 

3. Menguji keefektifan pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard 

terhadap hasil belajar ranah keterampilan menulis deskripsi pada muatan 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SDN Mangkang Kulon 02. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi 

pada pendidikan di sekolah dasar. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris terkait 

keefektifan media ular tangga berbantuan flashcard dalam meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 

Mangkang Kulon 02 sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi, daya tarik, dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Memudahkan siswa mengingat dan memahami materi pembelajaran khususnya 

pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks deskripsi. 

d. Menambah pengalaman baru dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

1.6.2.2 Bagi Guru 

a. Memudahkan penyampaian materi karena terbantu dengan media ular tangga 

berbantuan  flashcard. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. 

c. Menumbuhkan motivasi guru untuk mengembangkan media pembelajaran 

yang  menarik, menyenangkan, dan inovatif dalam pembelajaran. 

 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

a. Memberikan partisipasi kepada sekolah dalam rangka perbaikan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melengkapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh guru-guru lain. 

 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

a. Menambah pengalaman peneliti sebagai bekal untuk menghadapi 

permasalahan di dunia pendidikan. 

b. Mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama mengikuti 

perkuliahan di Universitas Negeri Semarang. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti pada penelitian ini berupa media 

ular tangga berbantuan flashcard dengan materi menulis teks deskripsi pada 

muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SDN Mangkang Kulon 02 Kota 

Semarang. Adapun spesifikasi dari produk tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Media ular tangga berbantuan flashcard didesain menggunakan aplikasi 

Corel Draw X7. 

2. Media ular tangga berbantuan flashcard diberi nama ARGA PENA (Ular 

Tangga Petualangan Nusantara) karena papan permainan berupa gambar peta 

Indonesia sehingga pemain seolah-olah sedang mengelilingi Indonesia. 

3. Satu set permainan ular tangga berbantuan flashcard ini terdiri atas kemasan, 

papan permainan, bidak, dadu, flashcard, dan panduan penggunaan. 

4. Papan permainan ular tangga berisi 36 petak yang terdiri atas 1 petak start, 34 

petak informasi, dan 1 petak finish. Dibuat menggunakan MMT dengan 

ukuran 60 cm x 40 cm. 

5. Bidak terbuat dari bahan plastik. 

6. Dadu terbuat dari gabus pelampung yang dilapisi dengan kertas CTS 150 

gram berukuran 3 cm x 3 cm x 3 cm.  

7. Flashcard berfungsi sebagai pemberi informasi terkait materi yang akan 

dideskripsikan oleh siswa. Dibuat menggunakan kertas Artcarton 230 gram 

dengan ukuran 8 cm x 12 cm. Bagian depan berisi gambar dan bagian 

belakang berisi informasi terkait gambar yang disajikan dibagian depan. 

8. Panduan penggunaan terdiri atas panduan penggunaan untuk guru dan 

panduan penggunaan untuk siswa. Dibuat menggunakan kertas CTS 150 

gram dengan bentuk menyerupai browsur. 

9. Panduan penggunaan untuk guru memuat pemetaan kompetensi inti (KI), 

kompetensi dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran, aturan 

permainan, serta kriteria penilaian keterampilan menulis deskripsi. 

10. Panduan penggunaan untuk siswa berisi aturan permainan, materi menulis 

deskripsi, petunjuk mengerjakan evaluasi, serta daftar pustaka. 
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11. Media ular tangga berbantuan flashcard ini dikemas dalam sebuah kardus 

berbentuk balok yang dibuat menggunakan kertas Artcarton 310 gram dengan 

ukuran panjang 22 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 4 cm yang berguna untuk 

menyimpan komponen media agar lebih rapi. 

12. Materi dalam media ular tangga berbantuan flashcard ini adalah menulis teks 

deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV tema 7 indahnya 

keberagaman di negeriku subtema 2 keragaman budaya pembelajaran 3. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

2.1.1.1 Pengertian Pengembangan 

Mengembangkan adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperluas, 

memperdalam, dan memberikan penyempurnaan pada sebuah teori, ilmu 

pengetahuan atau produk yang sudah ada sebelumnya. Secara luas, 

mengembangkan sebuah produk dapat dikatakan sebagai kegiatan membuat 

produk baru yang belum pernah ada atau melakukan pembaharuan pada produk 

yang sudah ada sehingga produk menjadi lebih mudah dipakai, praktis, efektif, 

dan efisien. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan 

fungsi maupun bentuk dari sebuah produk yang sudah ada. Pengembangan suatu 

produk melibatkan beberapa hal, meliputi: proses, desain, kualitas produk, 

inovasi, dan kualitasnya. Kegiatan ini berisi kegiatan pembuatan rancangan dan 

pengujian validitas produk secara berulang-ulang hingga didapatkan produk yang 

sesuai dengan penilaian spesifikasi yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015). 

2.1.1.2 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Sugiyono (2015: 28) penelitian dan pengembangan adalah 

metode atau proses yang digunakan untuk melakukan validasi dan pengembangan 

suatu produk. Yang dimaksud dengan memvalidasi produk adalah melakukan 

pengujian efektivitas suatu produk. Sedangkan mengembangkan produk berarti 

membuat pembaharuan terhadap produk yang sudah ada atau membuat sebuah 

produk baru sehingga produk tersebut menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. 

Sugiyono (2015: 29) juga menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan 

merupakan suatu kajian yang dilakukan secara sistematis terkait bagaimana cara 
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membuat sebuah rancangan, mengembangkan, dan memproduksi rancangan 

produk, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari produk tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

penelitian dan pengembangan merupakan sebuah metode penelitian yang 

dilakukan untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi produk menjadi 

produk yang lebih praktis, efektif dan efisien. 

2.1.2 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Nunuk Suryani (2018: 3) media merupakan semua bentuk 

penyampai informasi atau pesan yang berasal dari sumber pesan untuk ditujukan 

kepada penerima pesan. Media dapat menumbuhkan motivasi dan perhatian, serta 

kemauan siswa untuk memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap  

yang disesuaikan dengan tujuan informasi yang akan disampaikan. Media dapat 

digunakan sebagai pengantar dalam menampilkan pesan yang tidak bisa dilihat 

oleh siswa secara langsung sehingga dapat ditampilkan atau dilihat secara 

langsung kepada siswa. Media juga sangat bervariasi, dapat berupa fisik maupun 

digital bergantung pada informasi yang akan disampaikan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Arsyad (2014: 4) yang menjelaskan bahwa media adalah 

serangkaian sumber belajar yang berisi materi bersifat instruksional yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar. Media dalam proses belajar dapat diartikan 

sebagai alat yang dipakai untuk mentransfer, memproses serta menindaklanjuti 

informasi verbal dan visual baik dalam bentuk grafis, photografis maupun 

eletronis (Arsyad, 2014: 3). Sedangkan Sadiman (2012: 7) menjelaskan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dari pengirim kepada penerima yang dapat memicu munculnya minat, 

perhatian dan proses belajar pada siswa. 

Media dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Menurut 

Arsyad (2014: 4) media pembelajaran merupakan alat yang membawa pesan atau 

informasi tentang pembelajaran sehingga merangsang terjadinya proses 

pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran menurut Nunuk Suryani (2018: 5) 
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merupakan sarana yang dibuat dan digunakan sebagai penyalur informasi untuk 

merangsang keinginan, pikiran, dan perhatian siswa agar terjadi kegiatan belajar 

mengajar yang terkendali sesuai dengan teori pembelajaran yang digunakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana atau alat bantu yang dapat dijadikan sebagai 

penyampai pesan atau informasi terkait pembelajaran untuk merangsang 

keinginan, pikiran, dan perhatian siswa agar terjadi kegiatan belajar mengajar 

yang terkendali. 

 

2.1.2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan dapat terjadi melalui 

pengalaman yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Bruner menyebutkan 

tiga tingkatan utama dalam pemerolehan informasi belajar, diantaranya enactive 

(pengalaman langsung), iconic (pengalaman piktoral/gambar), dan simbolic 

(pengalaman abstrak) (Arsyad, 2014: 10). Tingkatan pengalaman tersebut 

digambarkan dalam bentuk kerucut Dale. 

 

Gambar 2.1 Kerucut Edgar Dale 

Berdasarkan gambar tersebut, semakin keatas berarti semakin tinggi 

tingkat keabstrakan media atau dengan kata lain media tersebut bersifat konkret 
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(Arsyad, 2014: 14). Dale menyebutkan bahwa siswa dapat memperoleh hasil 

belajar lebih besar dengan menggunakan media konkret daripada menggunakan 

media yang bersifat abstrak (Arsyad, 2014: 13). Pemerolehan informasi melalui 

berbagai jenis media yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman 

dan penerimaan siswa. Jenis media yang bersifat abstrak cenderung kurang 

merangsang imajinasi siswa, sehingga siswa tidak bisa mengembangkan jawaban 

sebagai output dalam mengamati media yang bersifat abstrak tersebut. Sedangkan 

penggunaan media yang bersifat kongkrit memungkinkan siswa belajar melalui 

pengalaman langsung. Media yang bersifat kongkrit dapat berupa: (1) pengalaman  

langsung; (2) benda tiruan atau pengamatan; (3) dramatisasi; (4) karyawisata;    

(5) televisi; (6) gambar hidup; (7) gambar diam; (8) rekaman video (Arsyad, 

2014: 14). 

Berdasarkan uraian tersebut, media ular tangga berbantuan flashcard ini 

berada pada tingkatan ketiga jika diurutkan dari atas. Media tersebut termasuk 

dalam tingkatan gambar diam yang didalamnya berisi permainaan dan informasi 

atau pengetahuan terkait langkah-langkah dalam membuat karangan deskripsi 

serta informasi yang dapat dijadikan tema atau topik karangan tersebut. 

2.1.2.3 Fungsi media pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 20-21), media pembelajaran terutama yang 

berbentuk media visual mempunyai empat kegunaan atau fungsi, diantaranya:   

(1) fungsi atensi, yaitu media memiliki fungsi mengarahkan dan menarik 

perhatian siswa untuk fokus pada materi yang ditampilkan; (2) fungsi afektif, 

media berfungsi mengunggah atau menumbuhkan sikap dan emosi siswa;          

(3) fungsi kognitif, media berfungsi mempermudah pemahaman informasi atau 

pesan yang terdapat pada gambar yang ditampilkan; (4) fungsi kompensatoris, 

media berfungsi memberikan bantuan kepada siswa yang lemah dalam membaca, 

memahami, serta mengolah dan mengingat kembali informasi yang terdapat pada 

teks (Arsyad, 2014: 20). 

Media berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Informasi tersebut 
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berupa materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Melalui media, guru 

menjadi lebih mudah meminimalisir kesalahan tafsir ketika menjelaskan. Selain 

itu, media juga memudahkan siswa untuk menerima dan mengolah informasi yang 

diperoleh jika ia dihadapkan langsung pada hal-hal yang berhubungan dengan 

materi yang diajarkan (Modul PLPG UNNES, 2013: A2/54-55). Sedangkan 

menurut Pirenomulyo (2010: 119) media memiliki fungsi untuk memberikan 

kemudahan kepada guru untuk menyampaikan materi sehingga kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih efektif. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

media pembelajaran berfungsi untuk memudahkan guru dalam melakukan 

penyampaian materi pembelajaran. Selain itu, media juga dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan 

sehingga kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif. 

 

2.1.2.4 Ciri-ciri media pembelajaran 

Arsyad (2014: 15-17) menyebutkan bahwa media mempunyai tiga 

karakteristik, antara lain: 

a. Ciri fiksatif, yaitu kemampuan media untuk mengabadikan suatu peristiwa 

atau objek dalam bentuk rekaman objek atau kejadian pada satu waktu 

tertentu sehingga media dapat dipakai kapan saja. 

b. Ciri manipulatif, merupakan kemampuan media membuat transformasi urutan 

atau waktu pada suatu kejadian atau objek tertentu menjadi lebih singkat agar 

dapat menghemat waktu. Kejadian atau objek direkam dengan menggunakan 

foto kamera dalam bentuk foto, rekaman video atau audio, atau motion film. 

c. Ciri distributif, ciri ini memungkinkan media dapat membuat transportasi 

suatu kejadian atau objek melalui ruang dan dapat disajikan kepada beberapa 

siswa pada waktu yang bersamaan dalam jumlah besar dengan rangsangan 

pengalaman yang cenderung sama mengenai kejadian atau objek tersebut. 
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2.1.2.5 Manfaat media pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 29) media pembelajaran memiliki beberapa 

manfaat praktis, diantaranya: (1) memperjelas penyampaian informasi dan pesan 

dalam materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar; (2) menumbuhkan 

perhatian dan daya tarik siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan fokus 

siswa untuk belajar; (3) menjadi solusi permasalahan keterbatasan ruang, waktu, 

dan indera; (4) memberikan pengalaman yang sama serta menciptakan interaksi 

langsung antara siswa dengan guru, lingkungan dan masyarakat. Sudjana dan 

Rivai menyebutkan beberapa manfaat dari media, yaitu menumbuhkan motivasi 

belajar siswa, memperjelas makna dari bahan atau materi pengajaran sehingga 

mudah untuk dipahami, menciptakan variasi metode pembelajaran sehingga guru 

tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan siswa tidak cepat bosan, serta 

meningkatkan keaktifan siswa karena terlibat langsung dalam kegiatan belajar 

(Nunuk suryani, 2018: 14). Sedangkan Nunuk Suryani (2018: 14-15) 

menyimpulkan media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya:    

(1) menumbuhkan motivasi dan daya tarik siswa untuk belajar; (2) memudahkan 

penyajian materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata;            

(3) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan; (4) menumbuhkan rasa 

ingin tahu siswa; (5) mengajarkan siswa agar bisa belajar secara mandiri;           

(6) memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami materi yang 

diajarkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya: memudahkan guru 

menyampaikan materi pembelajaran, menumbuhkan motivasi dan daya tarik 

siswa untuk belajar, memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami 

materi yang diajarkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan 

meningkatkan hasil belajar. 

2.1.2.6 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan menarik merupakan 

langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan kegiatan belajar 
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mengajar yang lebih bermakna. Maka, seorang guru dalam menentukan media 

pembelajaran harus memahami jenis-jenis media pembelajaran yang sesuai dan 

cocok diterapkan pada kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar 

kelas. Berdasarkan perkembangan teknologinya, Seels & Glasgow membagi 

media menjadi dua kategori (Arsyad, 2014: 35) yaitu: 

a. Media teknologi mutakhir, meliputi: 

1. Media berbasis mikroprosesor, seperti sistem tutor intelijen, permainan 

komputer, computer-assisted-instruction, dan interaktif. 

2. Media berbasis telekomunikasi, seperti kuliah jarak jauh dan 

telekonferensi. 

b. Media tradisional, meliputi: 

1. Media visual yang tak diproyeksikan, seperti poster, gambar, grafik, foto, 

diagram, charts, papan info, papan bulu, dan pameran. 

2. Media visual diam yang diproyeksikan, seperti slides, proyeksi overhead, 

filmstrips, proyeksi opaque. 

3. Media Audio, seperti pita kaset rekaman piringan. 

4. Media visual dinamis yang diproyeksikan, seperti televisi, video, dan film. 

5. Media penyajian multimedia, seperti multi-image dan slide plus suara 

(tape). 

6. Media cetak, seperti modul, workbook, teks terprogram, buku teks, 

lembaran lepas, dan majalah ilmiah. 

7. Media permainan, seperti permainan papan, simulasi, dan teka-teki. 

8. Media realita, seperti manipulatif (peta, boneka), contoh, dan model. 

 

2.1.2.7 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menggunakan media 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah menentukan media yang tepat dan 

menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran. Seorang guru tidak boleh memilih 

media hanya karena alasan suka dengan media tersebut tanpa memperhatikan 

alasan kebermanfaatannya. Sadiman (2012: 84) menerangkan bahwa dasar yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan pemilihan media pembelajaran adalah media 
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yang dipilih harus mampu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka, penentuan media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kriteria pemilihan media yang baik. Menurut Arsyad (2014: 

74-76) dalam melakukan pemilihan media, terdapat kriteria-kriteria yang harus 

diperhatikan, diantaranya: 

a. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

Guru perlu memahami tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada saat 

menentukan media yang akan digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus 

disesuaikan dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dan setidaknya 

mengacu pada dua dari tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar tidak 

melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan lebih terarah. 

b. Sesuai untuk materi yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. 

Materi dalam pembelajaran tidak semuanya dapat dipaparkan melalui media 

dengan jelas, tetapi ada juga yang harus disajikan melalui simbol, konsep atau 

melalui hal yang bersifat lebih umum terlebih dahulu kemudian disertakan 

penjelasan. Selain itu, pemilihan media pembelajaran hendaknya disesuaikan juga 

dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dalam mendalami isi materi agar tidak 

terjadi ketimpangan antara siswa yang memiliki daya tangkap tinggi dengan siswa 

yang memiliki daya tangkap rendah.  

c. Luwes, praktis, dan bertahan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran 

adalah mudah digunakan, sederhana, harga terjangkau, tahan lama, dan dapat 

digunakan berkali-kali. 

d. Guru mampu dan terampil dalam menggunakan media 

Media pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi pembelajaran dapat 

dilihat dari bagaimana keterampilan guru dalam menggunakannya yang nantinya 

akan ditularkan kepada siswa. 

e. Penggolongan sasaran 

Seorang guru biasanya membagi siswanya menjadi beberapa kelompok yang 

heterogen untuk membantunya belajar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap 
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kelompok untuk menangkap pesan pembelajaran tentunya tidak akan sama. Maka, 

ketika menentukan media pembelajaran harus memperhatikan besar kecilnya 

kelompok, latar belakang tiap kelompok secara umum, dan kemampuan belajar 

masing-masing siswa. 

f. Kualitas teknis 

Setiap produk yang dipilih sebagai media pembelajaran harus mempunyai 

standar khusus dan persyaratan teknis tertentu supaya produk tersebut dapat 

dikatakan layak digunakan. 

Apabila pemilihan media memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, maka 

media yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

dan berkualitas serta membuat siswa menjadi lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

2.1.2.8 Prinsip-Prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Menurut Nunuk Suryani (2018: 33) pembelajaran yang baik dapat 

diciptakan melalui penggunaan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran 

yang dibuat harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, 

produk yang dibuat harus memenuhi prinsip-prinsip penggunaan media dalam 

pembelajaran. Menurut Miarso ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 

dalam menggunakan media, antara lain: 

a. Mengkombinasikan dua atau lebih media pembelajaran. Kombinasi media ini 

akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran karena setiap media pasti 

mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

b. Mencocokkan karakteristik media pembelajaran dengan materi yang akan 

diajarkan. 

c. Menyusun persiapan yang matang pada media yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

d. Media pembelajaran yang akan digunakan harus disesuaikan dengan bentuk 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

e. Mengarahkan perhatian siswa pada media pembelajaran selama penyajian 

berlangsung. 
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f. Melibatkan partisipasi siswa dalam penggunaan media pembelajaran. 

 

2.1.2.9 Pengembangan Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan 

berkembangnya kurikulum dan perangkat pembelajaran. Selain itu, media 

pembelajaran juga perlu dikembangkan. Penggunaan media hasil pengembangan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru diharapkan dapat berimbas 

pada meningkatnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Dalam melakukan pengembangan media, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu tujuan pembelajaran, kebutuhan pengguna, dan kondisi yang 

ada. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pengembangan media pembelajaran terdiri dari lima langkah utama, yakni 

analisis kebutuhan, menentukan model pengembangan, menentukan media yang 

akan digunakan, melakukan ujicoba, dan mengimplementasikannya. Penentuan 

model pengembangan suatu media pembelajaran merupakan hal utama dalam 

mengembangkan media pembelajaran karena dapat memberikan arahan yang jelas 

terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Hasil dari penggunaan model 

pengembangan media  pembelajaran diharapkan mampu menghasilkan media 

pembelajaran yang tepat dan layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

(Nunuk Suryani, 2018: 124-125). 

2.1.3 Media Permainan 

Pemilihan media yang tepat dan bervariasi mampu mengatasi kejenuhan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Melalui media pembelajaran yang tepat, 

rasa ingin tahu siswa dapat ditingkatkan dan siswa akan belajar untuk menemukan 

hal-hal yang baru. Tidak hanya pemilihan media yang tepat saja, penggunaan 

model pembelajaran juga mempengaruhi kondisi dan suasana pembelajaran. Hal 

tersebut membuat seorang guru harus pandai melakukan adaptasi model dan 

metode yang digunakan pada pembelajaran. Satu diantaranya adalah dengan 

menggunakan pendekatan bermain sambil belajar yakni dengan melibatkan 
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keaktifan siswa dalam pembelajaran, misalnya melalui media permainan (Moch. 

Chabib, 2017: 911-912). 

Menurut Sadiman (2012: 75) permainan merupakan sebuah ajang atau 

kontes yang dilakukan oleh para pemain dengan mematuhi peraturan-peraturan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Adapun komponen-komponen yang 

harus dimiliki oleh permainan adalah pemain, tujuan yang ingin dicapai dalam 

permainan, aturan permainan, dan tempat para pemain berinteraksi (Sadiman, 

2012: 76). Pada dasarnya, media permainan dapat dijadikan sarana untuk 

menyalurkan pengetahuan kepada siswa karena ketika seseorang melakukan 

sebuah permainan, ia bukan hanya melakukan aktivitas keceriaan yang tak 

mengandung makna, melainkan lebih dari itu yakni permainan yang dimainkan 

oleh siapapun akan memiliki arti mendidik walaupun tidak disadari oleh orang 

yang melakukannya (Raisatun Nisak, 2012: 11). Selain itu, kegiatan permainan 

dapat digunakan sebagai sarana siswa dalam bersosialisasi karena sangat 

memungkinkan siswa untuk bertemu dengan teman sebayanya (I Kadek Hadi 

Suananda, 2018: 78). Jadi kegiatan bermain tidak hanya menghabiskan waktu, 

tetapi bisa juga dijadikan sebagai media untuk belajar. 

Permainan erat kaitannya dengan kegembiraan karena tidak dapat 

dipungkiri lagi jika permainan dapat dijadikan sebagai penghilang atau pengalih 

rasa bosan, jenuh atau bahkan stres. Melalui permainan, otak akan lebih rileks dan 

perasaan akan menjadi lebih tenang, santai, dan senang (Taufik Hidayat, 2019: 

59). Hal ini sesuai dengan pendapat Sadiman (2012: 78-80) yang menjelaskan 

bahwa permainan yang digunakan sebagai media pembelajaran memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya: 

a. Permainan merupakan kegiatan yang menghibur dan menyenangkan untuk 

dilakukan karena didalamnya mengandung unsur kompetisi atau perlombaan 

dan rasa cemas atau keragu-raguan. Munculnya rasa cemas disebabkan oleh 

para pemain tidak dapat mengetahui siapa yang akan memenangkan 

permainan tersebut. 

b. Permainan dapat menumbuhkan keaktifan siswa untuk belajar. Melalui 

permainan, siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses belajar 
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mengajar sehingga peran guru sebagai tutor tidak begitu terlihat karena yang 

ditonjolkan adalah interaksi antarsiswa. Siswa akan berusaha memecahkan 

sendiri masalah-masalah yang mereka temui dan dituntut untuk bekerjasama 

agar dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing 

anggota kelompok. 

c. Permainan dapat digunakan untuk menerapkan peranan dan konsep-konsep 

yang terjadi di masyarakat. 

d. Umpan balik pada permainan dapat diberikan secara langsung. 

e. Bersifat luwes. Permainan dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, yaitu 

dengan melakukan sedikit perubahan pada alat atau aturannya. 

f. Mudah untuk dibuat dan diperbanyak. 

Selanjutnya, Sadiman (2012: 80-81) berpendapat bahwa permainan juga 

mempunyai kelemahan atau keterbatasan seperti media-media lain yang patut 

untuk dipertimbangkan, yaitu: 

a. Terlalu asyik atau belum mengenai aturan dan teknis pelaksanaan. 

b. Beberapa permainan hanya melibatkan beberapa anak saja. Padahal 

keterlibatan seluruh siswa sangat dibutuhkan agar kegiatan belajar menjadi 

lebih efisien dan efektif. 

c. Permainan cenderung menyederhanakan konsep saat menstimulasikan situasi 

sosial sehingga tidak menutup kemungkinan anak justru memeroleh kesan 

atau pemahaman yang salah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permainan dapat 

dijadikan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran yang 

mampu menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan hasil 

belajar siswa di kelas. 

2.1.4 Permainan Ular Tangga 

2.1.4.1 Pengertian Permainan Ular Tangga 

Ular tangga merupakan sebuah permainan yang sudah ada sejak tahun 

1870 (Wikipedia). Permainan ini merupakan jenis permainan yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih diatas sebuah papan berisikan kotak-kotak berukuran kecil 
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yang didalamnya terdapat gambar ular dan tangga (Nurul Musa’adah, 2017: 4). 

Husna (2009: 145) menjelaskan bahwa ular tangga merupakan permainan yang 

menjadikan dadu sebagai alat untuk menentukan jumlah langkah bidak. 

Sedangkan menurut Hendrik Mentara (2017: 60) ular tangga merupakan 

permainan papan yang dimainkan menggunakan bidak dan dadu, serta dilakukan 

oleh dua orang atau lebih. Permainan ini memerlukan kecermatan dalam setiap 

langkahnya agar dapat cepat mencapai finish. Ukuran dari papan permainan ini 

bergantung pada keinginan pembuat atau tidak ada aturan yang mendasar untuk 

ukurannya. Umumnya, papan arena permainan ular tangga terdiri dari kotak-kotak 

yang berjumlah 100 dengan rincian 10 kolom dan 10 baris yang diberi nomor       

1 sampai 100, serta didalamnya terdapat gambar ular dan tangga. Alat-alat yang 

dipakai pada permainan ini, meliputi: dadu, bidak, dan papan ular tangga (Husna, 

2009: 145). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ular 

tangga merupakan sebuah permainan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada 

sebuah papan yang berisikan kotak-kotak berukuraan kecil dan didalamnya 

memuat gambar ular tangga. Gambar tersebut berfungsi menghubungkan 

antarkotak. Selain itu, permainan ini juga menggunakan dadu untuk menentukan 

jumlah langkah yang harus diambil oleh bidak. 

2.1.4.2 Aturan Permainan Ular Tangga 

Setiap permainan pasti mempunyai aturan yang harus dipatuhi atau diikuti 

oleh seluruh pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Adapun aturan 

dalam permainan ini adalah pemain mulai berjalan dengan bidak di petak pertama 

dan melempar dadu secara bergiliran, pemain menggerakkan bidak sesuai dengan 

jumlah mata dadu yang keluar, jika bidak berhenti dibawah ujung tangga maka 

bidak harus berjalan menuju ujung tangga yang lain. Sedangkan jika bidak 

berhenti pada mulut ular maka bidak harus berjalan turun ke ujung bawah ular 

tersebut (Nurul Musa’adah, 2017: 6). Biasanya sebelum bermain, para pemain 

melakukan undian untuk menentukan pemain yang mendapatkan giliran pertama 

dan seterusnya. Kemudian pemain pertama melempar dadu dan menggerakkan 
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bidaknya sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar, begitu pula dengan 

pemain kedua dan seterusnya. Apabila mata dadu yang keluar berjumlah 6, maka 

pemain tersebut memperoleh kesempatan untuk menggerakkan bidaknya 

sebanyak 6 petak atau 6 langkah kemudian melempar dadunya kembali. Pemain 

yang pertama kali sampai di kotak terakhir atau kotak finish adalah pemenang 

dalam permainan ini (Husna, 2009: 145-146). 

2.1.4.3 Kelebihan Permainan Ular Tangga 

Menurut Herlina Dewi Rahmawati (2017: 5) keunggulan dari penggunaan 

permainan ular tangga sebagai media dalam pembelajaran adalah melatih 

keterampilan motorik, melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan sosial, dan 

meningkatkan rasa percaya diri. Permainan tersebut dapat memberikan 

pengalaman langsung yakni dengan belajar sambil bermain. Selain itu, siswa juga 

tidak asing dengan permainan ini. Jika permainan ini didesain dengan 

menambahkan materi sesuai dengan tema yang dipelajari dan menyertakan 

gambar yang menarik, maka siswa akan merasa senang saat menggunakannya 

sehingga materi yang diajarkan akan lebih mudah dipahami (Herlinda, 2019: 255). 

Selain itu permainan ini juga ringan, mudah dibawa, dan mudah dimengerti 

karena peraturan yang terdapat dalam permainan ini mendidik, sederhana, dan 

menghibur anak-anak melalui cara yang positif (Heri Supranoto, 2013: 107). 

Sedangkan menurut Sadiman (2012: 78) permainan merupakan suatu aktivitas 

yang menyenangkan untuk dilakukan dan menghibur karena didalamnya terdapat 

unsur kompetisi dan timbul rasa keragu-raguan. Munculnya rasa tersebut 

disebabkan oleh para pemain tidak tahu atau tidak dapat menebak siapa yang akan 

kalah dan siapa yang akan menang. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kelebihan dari media  

ular tangga adalah sederhana, mudah dibawa, menghibur, meningkatkan 

kemampuan berinteraksi dengan teman, serta dapat melatih keterampilan motorik 

anak. 



 
 

28 
 

 
 

2.1.5 Flashcard 

2.1.5.1 Pengertian Flashcard 

Menurut Arsyad (2014: 115) flashcard merupakan sebuah kartu yang 

mengarahkan atau mengingatkan siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

gambar, simbol, atau teks yang terdapat dalam kartu tersebut. Pada umumnya, 

Flashcard memiliki panjang 8 cm dan lebar 12 cm atau bergantung pada besar 

kecilnya kelas yang dihadapi. Kartu yang berisikan gambar dapat dijadikan media 

untuk memperkaya kosakata dan mengeja. Flashcard memiliki dua sisi, yakni 

bagian depan berisi kata atau gambar dan bagian belakang berisi teks atau 

penjelasan mengenai kata atau gambar yang terdapat pada bagian depan. 

Flashcard dapat memperkaya dan meningkatkan kosakata siswa karena dapat 

menarik perhatian dan membuat siswa menjadi termotivasi serta fokus dalam 

belajar kosakata (Eka Fitriyani, 2017: 169-170). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa flashcard merupakan 

sebuah kartu berukuran panjang 8 cm dan lebar 12 cm yang terdiri dari dua sisi 

dan berisikan gambar, simbol, atau teks yang membantu siswa untuk mengingat 

atau memahami informasi terkait gambar, simbol atau teks pada kartu tersebut. 

2.1.5.2 Kelebihan Flashcard 

Penggunaan Flashcard sebagai media pembelajaran akan mempermudah 

siswa dalam menerima pengetahuan karena gambar-gambar yang ditampilkan 

dalam media ini menarik, praktis, dan mudah diingat (Nisaul Maslakah, 2017: 10). 

Media flashcard mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: (1) mudah dibawa, 

kartu ini tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang luas karena ukurannya 

yang kecil sehingga mudah untuk digunakan dimana saja; (2) praktis, guru tidak 

memerlukan keahlian khusus dalam menggunakannya; (3) mudah untuk diingat, 

perpaduan antara teks dan gambar membuat siswa mudah mengenali konsep 

sebuah benda atau objek tertentu dalam kartu tersebut; dan (4) menyenangkan 

karena penggunaannya disajikan dalam bentuk permainan (Eka Fitriyani, 2017: 

172). Sedangkan menurut Sudjana & Rivai (2013: 68) flashcard memiliki 
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beberapa kelebihan, yaitu (1) mudah disimpan; (2) mudah dibawa; (3) pokok 

bahasan lebih mudah diingat karena disajikan dalam bentuk gambar; (4) cocok 

digunakan untuk kelompok kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang.  

Berdasarkan pendapat diatas, kelebihan flashcard adalah praktis, menarik, 

mudah dibawa dan mudah disimpan karena ukurannya tidak terlalu besar, mudah 

diingat karena menggunakan perpaduan antara teks dan gambar membuat konsep 

materi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa, dan 

menyenangkan karena disajikan dalam bentuk permainan. 

2.1.6 Penerapan Media Ular Tangga Berbantuan Flashcard pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Kegiatan belajar mengajar di kelas umumnya masih sering didominasi 

oleh metode ceramah. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat dijadikan 

sebagai media dalam pembelajaran menjadi alasan utama guru memilih 

menggunakan metode tersebut. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi minat 

siswa terhadap materi yang diajarkan dan keaktifan siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Melihat kondisi tersebut, peneliti terdorong untuk 

mengembangkan media ular tangga berbantuan flashcard pada muatan pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IV SD. Pengembangan media ini dibuat dengan 

mengadopsi suatu jenis permainan tertentu dan melakukan modifikasi terhadap 

aturan permainan, tampilan, atau bentuknya. Penerapan media tersebut dalam 

pembelajaran untuk kelas tinggi dinilai tepat karena siswa kelas tinggi sudah 

dapat memahami aturan permainan dan dapat melakukan kerjasama dengan baik. 

Selain itu, siswa juga dapat tetap belajar walaupun dalam suasana bermain. 

Media ular tangga berbantuan flashcard yang digunakan sebagai media 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi sebuah solusi atau cara belajar yang 

berbeda. Hal ini dikarenakan media tersebut mengandung banyak penjelasan dan 

informasi yang dapat dibaca secara bersama-sama atau bergiliran. Selain itu, 

media tersebut disajikan dalam bentuk permainan sehingga dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Melalui 

penerapan tersebut, siswa akan belajar berinteraksi dengan temannya, melatih 
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kemampuan berbicara dalam kelompok, kerjasama, serta jiwa kompetitif dalam 

suatu permainan. 

Media ular tangga berbantuan flashcard yang dikembangkan oleh peneliti 

diterapkan pada pembelajaran menggunakan model PBL (Problem Based 

Learning). Media tersebut mengintegerasikan antara media permainan dan kartu 

kedalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi menulis deskripsi. 

Adapun sintaks model PBL pada pembelajaran menggunakan media ular tangga 

berbantuan flashcard adalah sebagai berikut: 

a. Fase 1 (orientasi siswa kepada masalah): 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. 

2. Siswa mengamati gambar bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. 

b. Fase 2 (mengorganisasikan siswa untuk belajar): 

1. Siswa mengidentifikasi bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, 

kemudian menuliskannya pada LKPD I. 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab terkait cara melestarikan 

keragaman budaya di Indonesia. 

3. Siswa mengidentifikasi cara melestarikan keragaman budaya yang ada di 

Indonesia dan menuliskannya pada LKPD II. 

c. Fase 3 (membimbing penyelidikan individual maupun kelompok): 

1. Siswa mengamati media ARGA PENA (ular tangga petualangan 

nusantara) yang dibawa oleh guru. 

2. Siswa membaca panduan penggunaan media tersebut. 

3. Siswa bermain menggunakan media ARGA PENA sesuai dengan aturan 

permainan yang terdapat pada panduan penggunaan. 

d. Fase 4 (mengembangkan dan menyajikan hasil karya): 

1. Siswa mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik rumah adat yang 

terdapat pada flashcard. 

2. Siswa menuliskan karakteristik rumah adat tersebut dalam bentuk teks 

deskripsi secara individu. 
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e. Fase 5 (menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah): 

1. Beberapa siswa secara bergiliran maju ke depan kelas untuk 

menyampaikan hasil teks deskripsi yang mereka buat. 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan keragaman rumah adat yang ada di 

Indonesia. 

Media ular tangga berbantuan flashcard yang dikembangkan merupakan 

permainan yang dilakukan secara berkelompok. Guru memberikan instruksi 

kepada siswa untuk membaca peraturan permainan yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk bermain 

menggunakan media ular tangga berbantuan flashcard. Adapun cara bermain 

media ular tangga berbantuan flashcard yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu: 

a. Pemain (siswa) menyiapkan semua komponen yang ada dalam permainan, 

meliputi: papan permainan, kartu atau flashcard, dadu, dan bidak. 

b. Pemain menentukan bidak yang akan digunakan sebagai identitas diri. 

c. Semua pemain meletakkan bidaknya pada petak start. 

d. Pemain menentukan urutan melempar dadu untuk mengetahui siapa yang 

melangkah terlebih dahulu dan seterusnya. 

e. Pemain melempar dadu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. 

f. Pemain menggerakkan bidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. 

g. Setelah selesai menggerakkan bidaknya, setiap pemain akan mendapatkan 

satu kartu (flashcard) sesuai dengan nomor yang tertera pada tempat ia 

berhenti. Kemudian membacakan isinya didepan teman satu kelompok. Lalu 

menyimpannya untuk dijadikan sebagai acuan dalam menulis teks deskripsi. 

h. Apabila pemain berhenti pada petak yang menunjukkan bagian bawah tangga, 

pemain tersebut harus menggerakkan bidaknya menuju ujung tangga yang 

lain. 

i. Apabila pemain berhenti pada petak berisi kepala ular, pemain tersebut harus 

menggerakkan bidaknya menuju ekor ular tersebut. 

j. Apabila pemain memperoleh mata dadu angka enam, pemain tersebut 

mendapatkan giliran tambahan untuk melempar dadunya sekali lagi. 
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k. Pemain dinyatakan telah memenangkan permainan ini apabila berhasil  

sampai di petak finish sebelum pemain lainnya. 

2.1.7 Hakikat Belajar 

2.1.7.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan aspek yang memegang peranan paling penting dalam 

proses pengajaran. Hal ini dikarenakan dalam proses pengajaran terjadi proses 

bimbingan belajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru terhadap siswa. Oleh 

karena itu, pengajar atau guru diharapkan dapat memahami dengan baik proses 

belajar siswanya. Susanto (2013: 4) menyimpulkan bahwa pengertian belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atau dengan 

sengaja untuk mendapatkan suatu pengetahuan, pemahaman, atau konsep hingga 

terjadi perubahan tingkah laku yang baik dalam bertindak, merasa, maupun 

berpikir. Hamalik (2017: 28) juga menegaskan bahwa belajar merupakan proses 

terjadinya perubahan perilaku pada seseorang yang dilakukan melalui interaksi 

diri dengan lingkungannya. Seseorang akan dinyatakan telah belajar jika 

mengalami perubahan tingkah laku, misalnya yang sebelumnya tidak tahu 

menjadi tahu (Hamalik, 2017: 30). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa belajar adalah 

kegiatan pemerolehan konsep, pemahaman, dan pengetahuan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam keadaan sadar sehingga memungkinkan munculnya perubahan 

perilaku dari pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. 

2.1.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kegiatan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi pada proses 

pembelajaran, diantaranya: (1) faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan;          

(2) pengetahuan awal dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, hal itu digunakan 

sebagai dasar untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru; (3) faktor kesiapan 

siswa dalam belajar, seorang siswa akan lebih mudah belajar apabila siswa 

tersebut telah siap menerima pengetahuan atau informasi yang akan dipelajari;   

(4) minat dan usaha siswa; (5) faktor fisiologis, kondisi tubuh sangat 
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mempengaruhi kegiatan belajar karena tubuh yang lemah dapat mengakibatkan 

perhatian anak terhadap kegaitan belajar menjadi berkurang; (6) faktor 

intelegensi, siswa dengan tingkat intelegensi yang tinggi akan mudah menerima 

pelajaran yang diberikan dan lebih mudah untuk mengingatnya (Hamalik, 2017: 

32). 

Menurut Sudjana belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

(1) kesiapan atau kematangan belajar; (2) kecerdasan anak (3) bakat yang 

dimiliki; (4) minat; (5) keinginan untuk belajar (6) model yang digunakan dalam 

penyajian bahan atau materi pembelajaran; (7) kondisi atau situasi belajar;         

(8) sikap dan pribadi guru; (9) kompetensi yang dimiliki oleh guru;                   

(10) masyarakat atau lingkungan (Susanto, 2016: 15). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat kecerdasan siswa, kesiapan siswa, 

pengalaman yang dimiliki, kondisi fisik, kemauan dan minat siswa, kompetensi 

guru, masyarakat dan lingkungan. 

2.1.7.3 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar adalah perubahan yang dialami 

siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Perubahan tersebut 

meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan psikomotor  

(keterampilan). Ketercapaian hasil belajar dapat kita ketahui melalui kegiatan 

evaluasi atau penilaian untuk menilai atau mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Pengukuran tingkat penguasaan tersebut dilakukan pada aspek pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang memiliki kaitan dengan materi yang disampaikan 

kepada siswa. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2015: 3) hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar dapat berupa pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap 

siswa. Menurut Bloom pemahaman konsep merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk menerima, menyerap, dan memahami makna atau isi dari materi 

yang telah dipelajari (Susanto, 2013: 6). Pemahaman konsep dapat diukur dengan 

melakukan penilaian atau evaluasi. Misalnya dengan menggunakan tes. Dalam 



 
 

34 
 

 
 

pembelajaran SD, umunya pemahaman konsep dilakukan dengan mengadakan 

ulangan, baik ulangan harian, semesteran, maupun ulangan umum (Susanto, 2013: 

8-9). Menurut Usman dan Setiawati keterampilan proses dapat diartikan sebagai 

keterampilan yang merujuk kepada pembentukan kemampuan fisik, mental dan 

sosial dalam diri seseorang untuk menggerakkan kemampuan yang lebih tinggi 

(Susanto, 2013: 9). Sedangkan hasil belajar yang berupa sikap terdiri dari tiga 

komponen diantaranya: (1) kognitif, yaitu perbuatan yang mewakili hal yang 

diyakini oleh pemilik sikap; (2) afektif, yaitu perasaan yang berkaitan dengan 

emosional seseorang; dan (3) konatif, yaitu cara seseorang dalam berperilaku 

sesuai dengan sikap yang dimiliki (Susanto, 2013: 10). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan kemampuan yang diperoleh siswa dari kegiatan belajar dan 

mengajar. 

2.1.7.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu (1) diri sendiri, 

meliputi: kemampuan berpikir, minat, kesiapan, dan motivasi siswa dalam belajar 

baik dari segi jasmani maupun rohani; serta (2) lingkungan yang mendukung 

meliputi: kreativitas dan kompetensi guru, metode, sarana dan prasarana, sumber 

belajar, serta dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Sedangkan menurut 

Wasliman hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan internal (Susanto, 2013: 12). Faktor internal, meliputi: minat, 

kecerdasan, kebiasaan belajar, ketekunan sikap, motivasi belajar, serta kesehatan 

dan kondisi fisik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan faktor eksternal, 

meliputi: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan Ruseffendi menyebutkan 

bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

kesiapan, keinginan belajar, bakat, minat, kecerdasan, sikap dan pribadi guru, 

model penyajian materi, kompetensi guru, suasana belajar, serta kondisi 

lingkungan atau masyarakat (Susanto, 2013: 14). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kecerdasan atau kemampuan 



 
 

35 
 

 
 

berpikir, motivasi, bakat, minat, kesiapan belajar, kondisi fisik, suasana belajar, 

kompetensi guru serta kondisi lingkungannya. 

2.1.8 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

2.1.8.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan yang ditujukan agar siswa dapat belajar 

dengan baik. Pada penggunaannya kata “pembelajaran” biasanya diidentikkan 

dengan “mengajar” (Susanto, 2013: 19). Menurut Susanto (2013: 26) mengajar 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatan menciptakan lingkungan belajar bagi 

siswa yang dilaksanakan oleh guru. Kegiatan tersebut meliputi: menciptakan 

suasana yang kondusif dalam belajar, memberi arahan atau bimbingan pada siswa 

dalam belajar, menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, memberikan penilaian 

terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan Hamalik (2017: 44) menyebutkan bahwa 

pengertian mengajar berasal dari empat pendapat diantaranya: (1) mengajar 

merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan kepada siswa di sekolah;     

(2) mengajar merupakan proses pewarisan budaya kepada generasi muda di 

sekolah; (3) mengajar merupakan upaya menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

melalui pengorganisasian lingkungan; dan (4) mengajar merupakan proses 

pemberian bimbingan atau arahan kepada siswa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan proses penyampaian pengetahuan, pemberian arahan 

atau bimbingan, dan penilaian kepada siswa sehingga dapat belajar dengan baik. 

2.1.8.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Keterampilan berbahasa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

pengajaran bahasa Indonesia terutama di jenjang sekolah dasar. Keterampilan 

tersebut meliputi: keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan ini digunakan untuk mengomunikasikan pesan dalam kegiatan 

berkomunikasi dan berinteraksi (Susanto, 2013: 242). Ketika anak berusia lima 

sampai enam tahun atau pada usia taman kanak-kanak (TK), anak memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan sebuah cerita. Pada masa ini, kemampuan 
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bercerita anak sebaiknya diasah dan dikembangkan sehingga mereka bisa belajar 

menuangkan perasaan dan pikirannya dengan leluasa meskipun tak jarang cerita 

yang diutarakan masih kurang jelas karena alurnya yang tidak runtut. Umumnya, 

cerita yang mereka hasilkan adalah cerita yang erat hubungannya dengan aktivitas 

sehari-hari. Ketika memasuki usia ini, mereka lebih banyak mengungkapkan 

sesuatu dengan menggunakan bahasa lisan daripada tulisan. Sedangkan pada usia 

sekolah dasar, anak akan diarahkan untuk mempelajari keterampilan menulis. 

Anak dibimbing agar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang mereka 

miliki (Susanto, 2013: 243-244). 

Pengajaran bahasa Indonesia di SD bertujuan agar siswa mampu 

memperluas wawasan, mengembangkan kepribadian, serta meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang dimiliki melalui karya sastra. 

Adapun tujuan khusus dari pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah  untuk 

memperluas wawasan dan meningkatkan kepekaan pribadinya melalui karya 

sastra serta memiliki kegemaran membaca (Susanto, 2013: 245). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengajaran bahasa 

Indonesia di SD bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

orang lain baik secara lisan maupun tulisan. 

2.1.9 Keterampilan Menulis 

2.1.9.1 Pengertian Menulis 

Menulis adalah aktivitas penyampaian informasi atau pesan kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa sebagai medianya yang dilakukan secara tertulis 

(Dalman, 2016: 3). Menurut Susanto (2013: 243) menulis merupakan 

keterampilan seseorang untuk mengantarkan informasi atau pesan dalam bentuk 

sebuah tulisan kepada orang lain. Keterampilan tersebut berhubungan dengan 

kemampuan seseorang dalam menyusun sebuah pesan atau informasi untuk 

diwujudkan dalam bahasa tulis. Melalui tulisan, diharapkan pembaca mampu 

memahami isi dan tujuan penulisan pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan 

menulis menurut Tarigan (2013: 3) adalah keterampilan dimiliki seseorang untuk 
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mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain secara tidak langsung atau tidak 

bertatap muka. Dalam dunia pendidikan, menulis memiliki peranan penting bagi 

siswa karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 

menyusun suatu urutan kejadian atau pengalaman yang telah dialami, serta 

mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis (Tarigan, 2013: 22). 

Keterampilan menulis pada diri seseorang tidak dapat muncul dengan 

sendirinya, tetapi harus disertai dengan latihan dan praktik yang dilakukan secara 

rutin karena menulis merupakan kegiatan yang komplek. Seseorang harus mampu 

menyusun kumpulan huruf sehingga dapat membentuk sebuah kata. Selanjutnya 

kumpulan kata dibentuk menjadi kalimat, lalu kumpulan kalimat dibentuk 

menjadi paragraf, kemudian kumpulan paragraf dibentuk menjadi karangan yang 

bersifat utuh dan mengandung makna (Dalman, 2016: 4). Seseorang dapat 

dikatakan memiliki keterampilan menulis jika isi dan pesan tulisannya mudah 

dipahami dan tersampaikan kepada pembaca, serta menggunakan kaidah 

penulisan yang berlaku. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, menulis adalah keterampilan 

menuangkan pesan atau informasi dalam bentuk tulisan untuk disampaikan 

kepada orang lain. Pesan atau informasi yang ditulis juga harus mudah dipahami 

oleh pembaca dan memiliki makna serta tujuan yang jelas. 

2.1.9.2 Tujuan Menulis 

Tujuan menulis digolongkan menjadi 3 macam oleh Susanto (2016: 253), 

yaitu: (1) karangan informatif, yaitu tulisan memiliki tujuan untuk menyampaikan 

informasi kepada pembaca; (2) karangan persuasif, yaitu tulisan memiliki tujuan 

untuk memberikan kepastian pembaca tentang kebenaran informasi disampaikan; 

(3) karangan kesastraan, yaitu tulisan memiliki tujuan untuk menghibur pembaca; 

dan (4) karangan ekspresif, yaitu tulisan bertujuan untuk mengekspresikan 

perasaan dan emosi. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (2013: 24) yang 

menyebutkan beberapa tujuan menulis, yaitu memberitahukan, meyakinkan, 

menghibur, mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan penulis. Sedangkan 
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Dalman (2016: 13) berpendapat bahwa tujuan seseorang dalam menulis adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan penugasan, jika tulisan dibuat untuk memenuhi atau melengkapi tugas 

dari guru atau lembaga tertentu. 

b. Tujuan penerangan, jika tulisan dibuat untuk memberikan atau menyajikan 

informasi kepada pembaca, misalnya surat kabar dan majalah. 

c. Tujuan estetis, jika tulisan dibuat untuk menghasilkan sebuah keindahan. 

Pada umumnya, penulis mengutamakan pemilihan diksi dan penggunaan 

bahasa. Contohnya seperti dalam sebuah cerpen, puisi, atau novel. 

d. Tujuan pernyataan diri, jika tulisan dibuat untuk mempertegas apa yang telah 

dilakukan oleh diri sang penulis. 

e. Tujuan kreatif, jika tulisan dibuat untuk mengembangkan imajinasi. 

f. Tujuan konsumtif, yaitu tulisan dibuat untuk dikonsumsi atau dijual oleh para 

pembaca. Kepuasan pembaca biasanya lebih dipentingkan oleh penulis 

biasanya karena berorientasi pada bisnis. 

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa menulis bertujuan untuk 

menginformasikan, memberitahukan, mengajak, menghibur, mengungkapkan 

perasaan, mengembangkan imajinasi, dan menceritakan atau menerangkan diri 

sang penulis. 

2.1.9.3 Manfaat Menulis 

Dalman (2016: 6) menjelaskan bahwa menulis dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya adalah: (1) meningkatkan kecerdasan;                 

(2) meningkatkan kreatifitas; (3) memunculkan keberanian; (4) menumbuhkan 

kemampuan dan keinginan untuk mengumpulkan informasi. Menulis mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan karena memudahkan seseorang untuk 

berpikir kritis. Susanto (2013: 254) menyebutkan bahwa menulis memiliki 

beberapa kegunaan, diantaranya: 

a. Menumbukan ide-ide atau gagasan baru. 

b. Membantu seseorang untuk mengingat kembali hal-hal atau sesuatu yang 

pernah diketahui. 
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c. Membantu seseorang menemukan informasi-informasi baru. 

d. Menyiapkan pikiran seseorang untuk dipahami, dievaluasi, dan dibaca. 

e. Membantu seseorang dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa menulis memiliki 

beberapa manfaat, diantaranya: untuk membantu seseorang menemukan 

informasi, menumbuhkan keberanian, menumbuhkan kreatifitas atau ide-ide baru, 

dan memecahkan masalah yang dihadapi. 

2.1.9.4 Tahap-Tahap Menulis 

Menulis terdiri dari beberapa tahap (Dalman, 2016: 15-20), diantaranya: 

a. Tahap persiapan (prapenulisan), yaitu tahap ketika penulis mempersiapkan 

diri. Pada tahap ini, terdapat beberapa aktivitas yaitu memilih topik, 

menentukan tujuan penulisan, menentukan sasaran penulisan (pembaca), 

mencari informasi pendukung, dan mengorganisasikan gagasan atau ide dan 

informasi. 

b. Tahap penulisan, yaitu tahap ketika penulis siap untuk menulis. Penulis 

mengembangkan ide yang dimiliki dengan menggunakan informasi yang 

telah dikumpulkan. 

c. Tahap pascapenulisan, yaitu tahap penyempurnaan dan penghalusan atas 

tulisan yang telah dihasilkan. Tahap ini terdiri atas kegiatan penyuntingan 

atau pemeriksaan dan perbaikan unsur-unsur yang terdapat dalam tulisan 

sepertu ejaan, diksi, dan gaya bahasa yang digunakan, serta kegiatan 

perbaikan (revisi) yang lebih berpusat pada perbaikan dan pemeriksaan isi 

tulisan atau karangan. 

Menurut Susanto (2013: 256) menulis terdiri dari beberapa tahap, 

diantaranya: 

a. Tahap pra-menulis, yaitu tahap penulis berusaha menemukan apa yang akan 

ia tulis melalui pemilihan topik, memikirkan tujuan, dan menyusun gagasan-

gagasan. 

b. Tahap penyusunan draft, yaitu tahap penulis membuat rencana kasar dan 

melakukan penekanan pada pengembangan gagasan tulisan. 
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c. Tahap perbaikan, yaitu tahap penulis melakukan penyaringan kembali ide-ide 

yang terdapat pada tulisan dengan cara mengganti, menambah, 

menghilangkan, atau menyusun kembali bahasa tulisan yang telah dibuat. 

d. Tahap penyuntingan, yaitu tahap penyempurnaan tulisan dengan cara meneliti 

atau mengoreksi ejaan dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. 

e. Tahap pemublikasian. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tahapan dalam tahapan 

dalam menulis adalah tahap persiapan yakni penentuan topik serta pengumpulan 

informasi, tahap penulisan atau penyusunan tulisan, tahap perbaikan dan tahap 

penyuntingan. 

2.1.9.5 Tes Keterampilan Menulis 

Menurut Sutama (2016: 61) secara tradisional, terdapat dua cara untuk 

mengukur kemampuan menulis seseorang, yakni secara langsung dan tidak 

langsung atau melalui tes menulis objektif. Tes menulis langsung ini dilakukan 

dengan menugasi siswa untuk membuat sebuah tulisan. Tulisan tersebut kemudian 

dibaca dan diberi skor oleh guru atau penskor sesuai dengan kriteria penskoran 

yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan pada tes menulis tidak langsung, siswa 

tidak diberi tugas untuk membuat sebuah tulisan, tetapi diganti dengan 

memberikan pertanyaan terkait potongan-potongan tulisan orang lain. Misalnya, 

menentukan kalimat mana yang memiliki kesalahan dalam penggunaan tanda baca 

dan ejaan atau dengan memberikan beberapa pilihan sehingga siswa dapat 

memperlihatkan urutan dari kalimat tersebut agar menjadi sebuah kalimat yang 

baik. Cara pengukuran keterampilan menulis tersebut mempunyai kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. 

Sutama (2016: 62) menyatakan bahwa tes menulis tidak langsung 

memiliki validitas yang rendah. Hal ini diperkuat oleh Jacob, dkk. yang 

menjelaskan bahwa tes menulis di kelas diharuskan mempunyai validitas kontruk, 

yakni dapat memberikan informasi terkait kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide atau gagasan melalui tulisan. Selain itu, tes menulis di kelas 

juga harus mempunyai validitas isi, yaitu melibatkan siswa dalam aktivitas-
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aktivitas menulis yang komunikatif. Dari uraian tersebut dalam disimpulkan 

bahwa cara terbaik untuk mengukur keterampilan menulis siswa adalah dengan 

tes menulis langsung atau meminta siswa untuk benar-benar membuat tulisan. 

Adapun cara yang dapat ditempuh dalam memberikan tes menulis secara 

langsung menurut Sutama (2016: 64) adalah sebagai berikut:  

a. Menulis dengan bantuan gambar, yaitu menulis dengan menjadikan gambar 

sebagai bahan rujukan dalam membuat sebuah tulisan. Gambar yang 

digunakan dapat berupa gambar tunggal maupun gambar berseri. 

b. Menulis dengan bantuan suara, yaitu menulis berdasarkan peristiwa tutur 

lisan. Menulis dilakukan dengan menarasikan apa yang didengar. 

c. Menulis dengan bantuan gambar dan suara, yaitu menulis dengan 

menggunakan media televisi atau video sebagai acuan dalam membuat 

tulisan. 

d. Menulis dengan bantuan buku, yaitu menulis kembali isi buku yang telah 

dibaca menggunakan bahasa sendiri. 

e. Menulis laporan, yaitu menulis sebuah kegiatan tertentu atau perjalanan yang 

telah dilaksanakan. 

f. Menulis surat, yaitu membuat tulisan dalam bentuk surat. Surat dapat berupa 

surat pribadi atau surat resmi. 

g. Menulis dengan topik tertentu, yaitu membuat tulisan yang topiknya telah 

ditentukan sebelumnya. 

Setelah siswa menyelesaikan tugas menulis yang diberikan oleh guru, 

perlu adanya proses penskoran. Adapun cara untuk melakukan penskoran 

terhadap hasil tulisan siswa menurut Sutama (2016: 65) adalah sebagai berikut: 

a. Penskoran secara holistik, yaitu proses pemberian peringkat pada tulisan. 

Cara yang dapat dilakukan pembaca dalam memberikan peringkat adalah    

(1) membandingkannya dengan tulisan lain yang telah diberi peringkat 

sebelumnya; (2) memberi skor pada unsur utama suatu jenis tulisan; dan     

(3) memberi penanda peringkat dengan huruf atau angka. Sutama 

berpendapat bahwa penskoran secara holistik tidak cocok digunakan dalam 

pembelajaran karena informasi tentang tujuan pembelajaran tidak dapat 
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diberikan secara rinci serta memerlukan penskor dengan keterampilan dan 

pengalaman yang tinggi. 

b. Penskoran analitik, yaitu memberikan analisis yang mendetail pada sebuah 

tulisan berdasarkan skala dan daftar cek (checklist). Skala yang dimaksud 

adalah daftar ciri atau karakteristik utama sebuah tulisan. Ciri atau 

karakteristik ini disesuaikan dengan konteks tugas menulis, audiens, dan 

tujuan dari tulisan itu sendiri. Sedangkan ciri tulisan, seperti isi, bahasa, 

kosakata, teknik, dan organiasi tulisan diberi skor tersendiri. Skor total 

sebuah tulisan pada penilaian ini diperoleh dari jumlah skor masing-masing 

aspek (Sutama, 2016: 67). 

c. Penskoran secara terfokus, yaitu proses penetapan aspek dominan pada 

tulisan dan pemberian skor didasarkan pada kualitas dari aspek dominan 

tersebut. Rubrik penskoran ini tidak terlalu rinci dibandingkan dengan rubrik 

penskoran analitik (Sutama, 2016: 70). 

2.1.10 Menulis Deskripsi 

2.1.10.1 Pengertian Deskripsi 

Tulisan deskriptif merupakan tulisan yang bersifat memerikan atau 

menggambarkan (Tarigan, 2013: 52). Menurut Sukino (2010: 63) tulisan deskripsi 

merupakan tulisan yang menggambarkan dan mengemukakan tingkah laku, sifat 

seseorang, keadaan atau suasana suatu tempat atau pun sesuatu yang lain. Dalam 

tulisan deskripsi hal yang dilukiskan atau digambarkan harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga pembaca seakan-akan merasakan atau melihat sendiri apa yang 

dituliskan oleh penulisnya. Maka, dalam membuat tulisan deskripsi penulis 

sebaiknya memperhatikan hal-hal yang dianggap penting karena harus 

digambarkan dengan detail. Sedangkan Dalman (2016: 94) mengartikan karangan 

deskriptif sebagai suatu karangan yang menggambarkan atau melukiskan objek 

tertentu menggunakan kata-kata yang jelas dan rinci sehingga membuat pembaca 

seolah-olah mengalami atau merasakan secara langsung sesuatu yang 

dideskripsikan oleh penulis. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

karangan deskripsi adalah suatu karangan atau tulisan yang menggambarkan atau 

menerangkan objek tertentu menggunakan bahasa sendiri yang rinci dan jelas 

sehingga membuat pembaca seakan-akan melihat, mengalami atau merasakan 

secara langsung objek yang digambarkan oleh penulis. 

2.1.10.2 Ciri-Ciri Karangan Deskripsi 

Dalman (2016: 94) menyebutkan beberapa ciri khas dari karangan 

deskripsi, diantaranya: 

a. Memperhatikan detail atau perincian objek. 

b. Menggunakan gaya bahasa dan pilihan kata yang menggugah. 

c. Menciptakan imajinasi pembaca. 

d. Menjelaskan sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, dan didengar. 

Adapun menurut Keraf (2006: 98) karangan yang baik memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Memuat gambaran atau lukisan yang terperinci terkait objek yang nampak di 

depan mata. 

b. Dapat menarik minat pembaca melalui penjelasan yang termuat didalamnya. 

c. Menumbuhkan imajinasi pembaca. 

d. Bahasa yang digunakan penuh semangat dan kuat secara nyata. 

e. Menyampaian sesuatu yang dapat ditemukan dalam objek yang dilukiskan. 

(Dalman, 2016: 95). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa karangan deskripsi 

memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: memuat detail atau perincian suatu objek, 

menumbuhkan imajinasi pembaca, menumbuhkan minat pembaca, bahasa yang 

digunakan mudah dimengerti dan jelas, serta membuat pembaca seakan-akan ikut 

merasakan atau mengalami langsung sesuatu yang dideskripsikan. 

2.1.10.3 Macam-Macam Deskripsi 

Dalman (2016: 96) membagi karangan deskripsi menjadi dua macam, 

yakni: (1) deskripsi tempat, peran tempat sangatlah penting dalam sebuah 
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peristiwa, karena jalannya peristiwa akan terlihat lebih menarik apabila 

dihubungkan dengan tempat dimana peristiwa itu terjadi; dan (2) deskripsi orang, 

mendeskripsikan atau menggambaran seseorang dapat dilakukan melalui beberapa 

cara, diantaranya: penggambaran fisik, penggambaran tingkah laku seorang tokoh, 

penggambaran lingkungan sekitar tokoh, penggambaran pikiran dan perasaan 

tokoh, serta penggambaran watak seorang tokoh. 

2.1.10.4 Kriteria Karangan yang Baik 

Menurut Dalman (2016: 100) terdapat beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi dalam membuat karangan yang baik, diantaranya: 

a. Tema, yaitu hal yang mendasari karangan atau tulisan. Tepat atau tidaknya 

tema atau topik yang dipilih dalam sebuah karangan menentukan keberhasilan 

kegiatan mengarang. 

b. Ketepatan isi yang terkandung dalam paragraf. Hal yang harus dimiliki setiap 

paragraf adalah ide pokok. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

paragraf, diantaranya: (1) kesatuan, yaitu keterkaitan antar paragraf;            

(2) kepaduan, yaitu kekompakan hubungan antarkalimat dalam paragraf; dan 

(3) perkembangan, yaitu penyusunan dan perincian ide yang membangun 

karangan. 

c. Kesesuaian judul dengan isi. Judul harus mampu menggambarkan isi 

karangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, isi karangan harus disesuaikan 

dengan judul yang dibuat. 

d. Ketepatan dalam menyusun kalimat. Ketepatan dalam membuat struktur 

sebuah kalimat sangat penting karena pembaca akan lebih mudah memahami 

ide atau gagasan pokok yang terkandung didalam sebuah paragraf. 

e. Ketepatan dalam menggunakan ejaan. Meliputi: penggunaan tanda baca, 

penulisan huruf kapital, dan penulisan kata. Selain itu ketepatan penggunaan 

kalimat dalam paragraf juga harus diperhatikan untuk memudahkan pembaca 

dalam menafsirkan maksud dari penulis. 
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2.1.10.5 Langkah-Langkah Menyusun Karangan Deskripsi 

Dalman (2016: 99) menyebutkan langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam menyusun sebuah karangan deskripsi, diantaranya: 

a. Memilih tema dan objek yang akan dideskripsikan. 

b. Menentukan tujuan. 

c. Melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan untuk 

dijadikan data. 

d. Membuat urutan data secara sistematis. 

e. Menyusun kerangka karangan. 

f. Mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat menjadi karangan 

yang utuh dan sesuai dengan tema yang telah ditentukan.  

Menurut (Zainurrahman, 2013: 75) ada beberapa langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam membuat karangan deskripsi, diantaranya: 

a. Menyiapkan ide atau gagasan mengenai objek yang akan dideskripsikan. 

Misalnya orang, tempat, pengalaman, benda dan lain-lain. 

b. Mulai mendeskripsikan objek dengan menggunakan kosakata yang bersifat 

menggambarkan.  

c. Mengembangkan kosakata tersebut menjadi paragraf-paragraf yang 

sistematis. 

d. Lakukan pembacaan ulang dan perbaikan-perbaikan agar tulisan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

Berdasarkan  uraian tersebut, dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam membuat karangan deskripsi adalah menentukan objek 

yang ingin dideskripsikan, mengumpulkan informasi terkait objek yang 

dideskripsikan, membuat kerangka karangan, mengembangkan kerangka menjadi 

paragraf yang sistematis, mengecek kembali karangan yang telah dibuat. Dalam 

membuat karangan deskripsi tidak boleh sembarangan agar tulisan yang dibuat 

dapat tersusun dengan baik dan dapat diterima oleh pembaca, serta membuat 

pembaca seakan-akan ikut merasakan atau melihat langsung apa yang 

dideskripsikan. 
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2.1.11 Hubungan Media Ular Tangga Berbantuan Flashcard Terhadap 

Materi Menulis Deskripsi 

Menulis merupakan aspek keterampilan berbahasa yang paling rumit atau 

kompleks karena penulis harus mampu menyusun, mengelola isi dari tulisan, dan 

dapat menyalurkannya kedalam bahasa tulis (Dalman, 2016: 2). Menurut Tarigan 

(2013: 4) keterampilan menulis pada seseorang tidak dapat muncul dengan 

sendirinya, tetapi harus dengan memperbanyak praktik dan latihan secara teratur. 

Latihan dan praktik tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran 

dengan bantuan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa. Tidak hanya pemilihan media yang tepat saja, penggunaan 

model pembelajaran juga mempengaruhi kondisi dan suasana pembelajaran. 

Menurut Moch. Chabib (2017: 912) seorang guru juga harus pandai melakukan 

adaptasi model dan metode yang digunakan pada pembelajaran. Satu diantaranya 

adalah dengan menggunakan pendekatan bermain sambil belajar yakni dengan 

melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, misalnya melalui media 

permainan. 

Karakteristik anak usia sekolah dasar masih berada dalam tahan senang 

bermain, sehingga media permainan dapat dijadikan sebagai alternatif media 

pembelajaran di kelas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Raisatun Nisak (2012: 11) 

yang menyatakan bahwa permaianan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menyalurkan pengetahuan kepada siswa karena ketika melakukan sebuah 

permainan, seseorang tidak hanya melakukan aktivitas keceriaan semata, tetapi 

memiliki arti mendidik walaupun tidak disadari oleh orang yang melakukannya. 

Contoh dari media permainan adalah media ular tangga yang dimodifikasi dengan 

menggunakan bantuan media flashcard (kartu). Media ular tangga berbantuan 

flashcard yang telah dimodifikasi terdiri atas berbagai informasi yang 

memudahkan siswa untuk mendeskripsikan objek atau gambar pada kartu yang ia 

peroleh. Menurut Sadiman (2012: 78) permainan merupakan kegiatan yang 

menyenangkan dan menghibur untuk dilakukan, serta dapat memungkinkan 

munculnya partisipasi aktif dari siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan 

menurut Arsyad (2014: 115) flashcard merupakan sebuah kartu yang 
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mengarahkan atau mengingatkan siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

simbol, teks, atau gambar yang terdapat pada kartu tersebut.  

Media ular tangga berbantuan flashcard yang dikembangkan merupakan 

kolaborasi antara media permainan dengan media kartu dan diintegerasikan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi menulis deskripsi. Permainan 

sendiri dipilih untuk menarik perhatian dan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran. Sedangkan kartu digunakan untuk menyampaikan materi dan  

informasi terkait objek yang akan dideskripsikan oleh siswa. Sehingga, melalui 

media ular tangga berbantuan flashcard diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

atau partisipasi aktif siswa dan meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui 

informasi yang terdapat pada kartu yang ia peroleh. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dan mendukung 

pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard sehingga dapat dijadikan 

sebagai kajian dalam penelitian ini, diantaranya: 

Pertama, penelitian Astri Verawati, dkk. tahun 2017 yang berjudul 

“Pengembangan Media Permainan Ular Tangga IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa media permainan ular tangga dinyatakan valid 

untuk digunakan pada pembelajaran IPA khususnya materi sifat-sifat cahaya 

dengan hasil validasi media sebesar 98,52% dan validasi ahli materi 95,45% , 

serta termasuk dalam kategori sangat valid. Selain itu, hasil tanggapan siswa dan 

guru juga menunjukkan bahwa media ular tangga tergolong dalam kriteria sangat 

baik. Berdasarkan hasil uji peningkatan rata-rata, media ular tangga efektif 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap materi sifat-sifat 

cahaya pada pembelajaran IPA dengan hasil perhitungan sebesar 0,726 yang 

termasuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan hasil uji t yaitu 13,28 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa karena thitung 

(13,28) lebih besar dari ttabel (1,99). 
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Kedua, penelitian Ikha Budi Santoso tahun 2018 yang berjudul 

“Pengembangan Media Laktona dalam Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa 

Kelas III SD”. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan media Laktona (ular tangga kreatif tentang 

norma). Berdasarkan perhitungan peningkatan rata-rata diperoleh hasil sebesar 

0,592 dan termasuk dalam kriteria sedang. Selain itu, media pembelajaran 

Laktona efektif diterapkan ke siswa SD. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan 

uji t yang memperoleh hasil sebesar 11,834. Maka Ha diterima dan H0 ditolak 

yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar pada saat posttest dan pretest sebesar 

0,59 dengan selisih rata-rata 29,04 dan tergolong dalam kriteria sedang. 

Ketiga, penelitian Yohana Intan Pratiwi dan Y. Haris Nusarastriya tahun 

2017 yang berjudul “The Development of ‘Snake and Ladder’ Learning Media to 

Enrich Indonesian Vocabulary in Thematic Instruction for Fourth Grade 

Students”. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa indonesia 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, produk yang dikembangkan yakni media 

pembelajaran ular tangga terbukti valid untuk memperkaya kosakata bahasa 

Indonesia pada siswa kelas empat dalam pembelajaran tematik. Produk ini juga 

efektif digunakan karena mampu mencapai tujuan pembelajaran yakni 

memperkaya kosakata bahasa indonesia. Selain itu, produk tersebut juga termasuk 

produk yang praktis untuk memperkaya kosakata bahasa indonesia siswa kelas 

empat SD. 

Keempat, penelitian Masrifatul Mahmudah tahun 2018 yang berjudul 

“Pengaruh Media Pembelajaran Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Matematika 

di SD Plus Fatimah Az-Zahro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari model ular tangga terhadap hasil belajar matematika kelas I di SD 

Plus Fatimah Az-Zahro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ular tangga 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika yang diperoleh siswa yakni 

hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar meningkat. Hal ini 

dibuktikan dari hasil perhitungan peneliti dengan menggunakan rumus Eta 

Squared memperoleh nilai 0,48 > 0,14 yang berarti media ular tangga mempunyai 

pengaruh besar terhadap hasil belajar matematika siswa. 
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Kelima, penelitian Heni, dkk. tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Media 

Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri 

Bagi Siswa Kelas I Sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan 

media ular tangga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada tema lingkungan 

bersih, sehat, dan asri kelas I SDN Jemundo 2 Sidoarjo. Media ular tangga 

menuntut siswa untuk berpikir aktif, berdiskusi, dan saling berbagi informasi yang 

diperoleh kepada teman dalam satu kelompoknya. Sehingga melalui media ular 

tangga, pengetahuan dan hasil belajar yang diperoleh siswa dapat meningkat. Hal 

ini terlihat dari analisis uji Paired Sample t-test yang memperoleh hasil thitung 

sebesar 29,475 lebih besar dari ttabel 1,705, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh penggunaan media ular tangga terhadap hasil 

belajar siswa. 

Keenam, penelitian Imam Baiquni tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh 

Media Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Matematika”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan media ular tangga terhadap hasil belajar 

matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ular tangga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh hasil analisis data menggunakan uji t memperoleh hasil thitung sebesar 4,38 

lebih besar dari ttabel 2,00 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

Ketujuh, penelitian Rizki Kholifaturrohma tahun 2017 yang berjudul 

“Penggunaan Media Ular Tangga Kata untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menyusun Kalimat Efektif pada Siswa Tunarungu”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media ular tangga terhadap kemampuan 

menyusun kalimat efektif pada siswa tunarungu. Penelitian ini menunjukkan 

kemampuan siswa dalam menyusun kalimat efektif sebelum diberi perlakuan 

(pretest) memperoleh rata-rata nilai sebesar 46 dan termasuk pada kategori 

kurang. Sedangkan rata-rata nilai siswa pada saat posttest atau setelah 

menggunakan media ular tangga sebesar 76 dan termasuk dalam kategori baik. 
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Hal tersebut berarti media ular tangga efektif untuk meningkatkan kemampuan 

menyusun kalimat efektif pada siswa tunarungu. 

Kedelapan, penelitian Sunita Ambarwati tahun 2018 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Ular Tangga Terhadap Keterampilan Menulis 

Narasi Siswa Kelas IV SDN di Kecamatan Prambon Sidoarjo”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa media ular tangga mempermudah guru untuk menyampaikan 

informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan melalui permainan. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa media ular tangga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan menulis narasi siswa. Hal 

tersebut dibuktikan melalui hasil perhitungan uji hipotesis yang memperoleh nilai 

thitung lebih dari ttabel yaitu 2,91 > 2,00488, maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Kesembilan, penelitian Rahmawati tahun 2019 berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Ular Tangga dengan Model Teams Games Tournament 

Pembelajaran IPA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media ular tangga 

dengan model TGT efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh hasil uji t yang memperoleh nilai thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu 9,24 > 2,06 yang berarti bahwa media ular tangga memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan hasil yang diperoleh dari uji N-gain 

sebesar 0,5923 dan termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media ular tangga dalam 

pembelajaran IPA. 

 Kesepuluh, penelitian Meriyati, dkk. tahun 2018 yang berjudul “Snake 

and Ladder Game Integrated with Asmaul-husna: Development of Learning 

Media”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ular tangga layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini berdasar pada penilaian dari 

beberapa ahli. Hasil penilaian dari ahli media memperoleh persentase sebesar 

90%, dari ahli materi sebesar 92%, dan dari pendidik sebesar 89% dengan kriteria 

sangat layak. Selain itu, media tersebut juga mampu meningkatkan daya tarik 

siswa dalam belajar. Hal ini ditunjukkan oleh hasil persentase tanggapan siswa 

terhadap daya tarik produk sebesar 92%. 
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Kesebelas, penelitian Mutiara Wulansari tahun 2018 yang berjudul “The 

Effectivity of Snakes and Ladders Game Media to Improve English Vocabulary of 

Children”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan media ular 

tangga dalam meningkatkan kosakata bahasa inggris yang dimiliki anak-anak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

keterampilan kosakata bahasa inggris siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media ular tangga. Hal ini berarti bahwa media ular tangga dapat dijadikan 

sebagai alternatif untuk meningkatkan kosakata bahasa inggris siswa dalam 

pembelajaran. 

Keduabelas, penelitian Rima Wulan Safitri, dkk. tahun 2018 yang berjudul 

“Pengembangan Media Flashcard Tematik Berbasis Permainan Tradisional untuk 

Kelas IV Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku”. Hasil penelitian ini adalah 

tanggapan siswa dalam skala kecil dan skala besar menunjukkan bahwa 

penggunaan media flashcard sangat layak dengan persentase 100%, serta terdapat 

perbedaan yang signifikan pada hasil belajar sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan dalam pembelajaran 2 dan 5. Hal tersebut dibuktikan dari analisis uji 

hipotesis yang memperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 8,376 > 2,093 pada 

pembelajaran 2 dan 7,264 > 2,093 pada pembelajaran 5. 

Ketigabelas, penelitian Herlina dan Raden Rahmi Dewi tahun 2017 yang 

berjudul “Flashcard Media: The Media For Developing Students Understanding 

for English Vocabulary at Elementary School”. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengembangkan pemahaman kosakata bahasa Inggris siswa sekolah dasar 

dengan menggunakan media flashcard. Berdasarkan penelitian ini, pemahaman 

siswa tentang kosakata bahasa Inggris dapat meningkat melalui penggunaan 

media flashcard. Hal ini terlihat pada hasil pemahaman kosakata pada siklus I 

sebesar 52,5% dan pada siklus II sebesar 80,0%. 

Keempatbelas, penelitian Femmy Angreany dan Syukur Saud tahun 2017 

yang berjudul “Keefektifan Media Pembelajaran Flashcard dalam Keterampilan 

Menulis Karangan Sederhana Bahasa Jerman Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 9 

Makasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media flashcard efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis sederhana bahasa jerman 
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siswa kelas XI IPA SMA Negeri 9 Makasar. Hal ini terlihat dari pada hasil 

analisis uji t yang menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel yaitu 6,17 > 

1,998 yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

Kelimabelas, penelitian Ringga Dwi Anggraini, dkk. tahun 2019 yang 

berjudul “Keefektifan Model Picture and Picture Berbantu Media Flashcard 

Terhadap Keterampilan Menulis Karangan”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan dari model picture and picture berbantu media flashcard 

terhadap keterampilan menulis karangan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keterampilan menulis siswa yang menggunakan model picture and picture 

berbantu flashcard lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan model 

konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis data menggunakan uji t yang 

memperoleh hasil thitung sebesar 3,086 lebih besar dari ttabel yaitu 2,00. 

Keenambelas, penelitian Eminarni tahun 2018 yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan Menggunakan Media Flash card”. Pada siklus I, rata-rata 

kemampuan menulis yang diperoleh siswa sebesar 69 dan rata-rata kemampuan 

membaca yang diperoleh siswa sebesar 66,7 dengan kategori cukup. Sedangkan 

pada siklus II, rata-rata kemampuan membaca siswa sebesar 74,4 dan rata-rata 

kemampuan menulis siswa sebesar 76,6 dengan kategori baik. Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa media flashcard dapat meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis siswa. 

Ketujuhbelas, penelitian Yatinel tahun 2016 yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Penggunaan Media Flash Card Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”. Penelitian ini membuktikan bahwa 

melalui penggunaan media flashcard, hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Penggunaan flashcard memicu konsentrasi belajar siswa dan memudahkannya 

untuk memahami materi yang dipelajari. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 50% dan 70,8 %, sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 100%.  

Kedelapanbelas, penelitian Lydia Emilsa tahun 2019 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Flash Card Terhadap Keterampilan Menulis 
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Narasi Siswa Kelas III SDN 188 Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa media flashcard memiliki pengaruh terhadap keterampilan menulis narasi 

siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh rata-rata nilai posttest keterampilan menulis 

siswa pada kelas eksperimen dengan menggunakan media lebih besar dari kelas 

kontrol yang tidak menggunakan media yaitu 70,63 > 64,06. 

Kesembilanbelas, penelitian Iliyasu Hussaini, dkk. tahun 2016 yang 

berjudul “Improving Nigerian and Malaysian Primary School Students 

Vocabulary Skills Using Flash Cards”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengenalkan pentingnya penggunaan kartu flashcard dalam pembelajaran bahasa. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa media flashcard efektif untuk digunakan dalam 

mengajarkan kosakata bahasa inggris bagi siswa SD. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh hasil posttest yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen lebih besar 

dibandingkan dengan hasil posttest yang diperoleh siswa pada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

flashcard. 

Keduapuluh, penelitian Ambo Dalle, dkk. tahun 2019 yang berjudul 

“Penerapan Media Flashcard dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Karangan Bahasa Jerman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media 

flashcard dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan bahasa jerman. Hal 

tersebut terlihat dari perolehan nilai rata-rata sebesar 40 pada siklus I dan 

mengalami peningkatan menjadi 66,64 pada siklus II dengan selisih 26,64. 

Keduapuluh satu, penelitian Ristiadini Mita Aisyah dan Endang 

Pudjiastuti Sartinah tahun 2018 yang berjudul “Strategi Pemodelan Bermedia 

Flashcard Terhadap Kemampuan Menulis Teks Deskriptif Siswa Tunarungu 

Kelas 2 di SLB-B”. Berdasarkan hasil penelitian, media flashcard memiliki 

pengaruh untuk meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata pada saat pretest sebesar 46,30 dan 

pada saat posttest meningkat menjadi 78,33. 
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Penelitian-penelitian yang telah diuraikan tersebut merupakan penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai landasan karena 

penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa media ular tangga dan media 

flashcard layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian, 

subjek, dan jumlah populasi yang akan diteliti. Perbedaan lainnya terdapat pada 

media yang dikembangkan. Pada penelitian ini, media ular tangga berbantuan 

flashcard ini merupakan perpaduan antara media ular tangga dan media flashcard 

yang diintegrasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

deskripsi. Media ular tangga digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran dan media flashcard digunakan untuk menyampaikan materi 

yang diajarkan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono (2016: 92) kerangka berpikir adalah hasil paduan 

mengenai hubungan antarvariabel yang tersusun dari beberapa teori yang telah 

dideskripsikan, lalu dianalisis secara sistematis dan kritis sehingga menciptakan 

keterpaduan hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian. Sebelum 

melakukan pengembangan media, peneliti mengumpulkan data dan 

mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah terlebih dahulu. Permasalahan 

yang dibahas pada penelitian ini adalah terbatasnya penggunaan media dalam 

pembelajaran dan kemampuan menulis siswa rendah pada muatan pelajaran 

bahasa Indonesia. Sehingga diperlukan penyelesaian berdasarkan kajian teori dan 

empiris yang telah diuraikan sebelumnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, menantang, 

menyenangkan, dan memotivasi guru perlu menggunakan media. Salah satunya 

adalah melalui permainan karena dapat memunculkan adanya partisipasi aktif dari 

siswa untuk belajar sehingga suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan dan 

menghibur (Sadiman, 2012: 78). Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard pada materi menulis teks 

deskripsi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Media ini disajikan dalam bentuk 

media visual berupa gambar yang didesain menggunakan aplikasi Corel Draw dan 

disesuaikan dengan materi menulis teks deskripsi. Setelah selesai didesain, media 

divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Apabila media telah dinyatakan valid 

untuk digunakan, selanjutnya peneliti melakukan ujicoba produk dan ujicoba 

pemakaian. Setelah selesai diujicobakan dan dinyatakan efektif, media ular tangga 

berbantuan flashcard dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran ular tangga berbantuan flashcard dikembangkan 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang merupakan akronim dari 

langkah-langkah pengembangan media pembelajaran, meliputi: analyze atau 
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analisis, design atau desain, development atau pengembangan, implementation 

atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Keunggulan model ini dapat 

dilihat dari prosedur kerjanya yaitu selalu mengacu pada langkah sebelumnya 

yang telah diperbaiki sehingga diharapkan dapat memperoleh produk yang lebih 

efektif (Nunuk Suryani, 2018: 126). 

Sugiyono (2015: 38) menyebutkan langkah-langkah pengembangan media 

menggunakan model ADDIE menurut Robert Maribe Branch (2009) diantaranya: 

a. Analyze, yaitu analisis kondisi lingkungan untuk menemukan produk yang 

akan dikembangkan. 

b. Design, yaitu kegiatan perencanaan atau perancangan produk. 

c. Development, yaitu kegiatan pembentukan dan pengujian produk baru. 

d. Implementation, yaitu kegiatan pemakaian produk. 

e. Evaluation, yaitu kegiatan penilaian terhadap produk yang dibuat dan setiap 

langkah yang dilakukan. 

Penjelasan tersebut dapat diperjelas melalui kerangka berpikir penelitian 

pengembangan media ular tangga berbantuan flashcard berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan media 

ular tangga berbantuan flashcard, maka simpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menghasilkan produk berupa media ular tangga berbantuan 

flashcard dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 

atas lima tahap, yaitu: analyze, design, development, implementation, dan 

evaluation. 

2. Tingkat kelayakan media ular tangga berbantuan flashcard diketahui 

berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi dan ahli media. Perolehan skor 

dari ahli media menghasilkan persentase sebesar 94% . Sedangkan perolehan 

skor dari ahli materi menghasilkan persentase sebesar 97%. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa media tersebut sangat layak untuk diujicobakan. 

3. Media ular tangga berbantuan flashcard efektif diterapkan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis deskripsi. Hal tersebut diketahui 

berdasarkan hasil belajar ranah keterampilan yang diperoleh siswa pada saat 

pretest dan posttest. Berdasarkan uji-t menunjukkan adanya perbedaan rata-

rata dengan hasil thitung > ttabel yaitu 10,23 > 2,011. Sedangkan berdasarkan uji 

n-gain menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,562 dengan 

selisih rata-rata 25,4 dan tergolong dalam kriteria sedang. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa media ular tangga berbantuan flashcard efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis deskripsi pada 

muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SDN Mangkang Kulon 02. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

dijabarkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hasil pengembangan media pembelajaran dapat dijadikan sebagai alternatif 

media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan menyenangkan pada materi 

maupun muatan pembelajaran yang lain dengan melakukan pengembangan 

pada: (1) komponen materi atau isi yang lebih lengkap, (2) penggunaan 

bahasa yang baku dan sesuai dengan perkembangan siswa, dan (3) komponen 

penyajian dibuat lebih menarik, sehingga tingkat kebermaknaannya dalam 

pembelajaran semakin meningkat. 

2. Guru dan siswa dapat menggunakan media ular tangga berbantuan flashcard 

dengan baik sesuai dengan panduan penggunaan media agar pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. 

3. Sekolah sebaiknya dapat menambah fasilitas terutama pada penggunaan 

media dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa kesulitan memahami 

materi yang diajarkan.  
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