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                                          ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Kelas pada siswa pada kelas IV SDN 2 

KRESNOMULYO yang dilatarbelakangi ovservasi awal yang 

menunjukan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

Dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata hasil tes ulangan harian siswa 

pada materi keragaman budaya dan suku bangsa yang ada diindonesia 

yaitu masih diangka 40, rata-rata nilai tersebut masih dibawah kriteria 

ketuntasan maksimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu diangka 

65, hal ini menunjukan masih rendahnya hasil belajar siswa pada 

materi keragaman budaya dan suku bangsa yang ada diindonesia, oleh 

karena itu model pembelajaran menggunakan media papan buletin 

ular  tangga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS dikelas IV.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaran menggunakan media papan buletin ular  tangga dalam 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa di kelas IV SDN 2 

KRESNOMULYO  setiap siklus pada materi keragaman budaya dan 

suku bangsa yang ada diindonesia. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindak kelas ( PTK ) penelitian dilaksanakan pada 2 

siklus, tiap siklus terdiri atas, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa 

kelas IV  SDN 2 KRESNOMULYO yang berjumlah 15 siswa. 

Pengumpulan data digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. 

Data kualitatif berupa lembar observasi dalam keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan media ular tangga. 

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain 1) 

keterlaksanaan model pembalajaran menggunakan media papan 

buletin ular tangga pada materi keragaman budaya dan suku bangsa 

indonesia hasil belajar siswa diukur melalui hasil evaluasi setelah 

pembajaran  selesai pada setiap siklusnya hasil belajar pada evaluasi 

diakhir pembelajaran menggunakan metode permainan ular tangga 

mengalami peningkatan ditunjukan hasil belajar siswa pada setiap 

tindakan sebagai berikut ; nilai awal sebelum ditentukan tindakan 

menunjukan nilai rata-rata 40. Masih dibawah nilai kkm yang 

ditentukan yaitu 65 pada tindakan siklus 1 menunjukan nialai rata-rata 

60 dan tindakan siklus II berada diangka 80.bentuk pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran akan lebih efektif dan bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa, perencanaan yang baik dapat 

menciiptakan pembelajaran yang berkualitas salah satu contohnya 
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dengan menggunakan media ular tangga dengan materi pembelajaran 

yang disampaikan kepada siswa akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembelajaran  

Kata kunci: Hasil belajar siswa, Media Ular Tangga, IPS   
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MOTTO 

                                                                              

 

                           

Artinya: hai orang orang yang beriman! apabila kamu dikatakan 

kepadamu, “berilah kelapangan didalam majelis majelis”, 

maka lapangkanlah, niscaya allah akan member kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan,” berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya allah akan mengangkat (derajat) orang 

yang beriman diantaramu dan orang orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan allah maha teliti apa yang kamu 

kerjakan.(Q.s Al- mujadilah 58: 11) 
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                                                    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini diharapkan penulis dapat memberikan 

gambaran dalam memahami makna yang terkandung dalam judul 

ulasan ini. Judul penelitian Skripsi  ini adalah Penerapan Media 

Ular Tangga Sebagai Alternatif Belajar Sambil Bermain Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas 

IV SD/MI. Peneliti akan memberikan batasan masalah yang 

digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah semua struktur dan saluran 

penyampaian data dari sumber pesan kepada penerima yang dapat 

membangkitkan semangat, pertimbangan dan kemampuan siswa 

sehingga siswa dapat memperoleh informasi, kemampuan atau 

perspektif yang tepat. Dengan memanfaatkan media yang menarik 

perhatian siswa, tujuan pembelajaran akan tercapai. Media 

pembelajaran yang baik akan menjadi media yang menyenangkan 

dan sederhana dalam mengolahnya. 

2. Ular Tangga 

Ular Tangga adalah permainan meja untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh minimal 2 orang. Papan permainan dipartisi 

menjadi kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar 

berbagai ular dan bangku loncatan yang menghubungkan mereka 

ke kotak yang berbeda.
1
 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah karya yang dihasilkan siswa setelah 

melakukan latihan-latihan pembelajaran. Menurut Gagne dan 

Briggs, hasil belajar adalah kapasitas yang digerakkan oleh siswa 

karena kegiatan belajar dan dapat dilihat melalui pameran siswa. 

Reigeluth berpendapat bahwa hasil belajar atau pembelajaran juga 

                                                             
1
 Adi Widya, “Melestarikan Kearifan Budaya Lokal Melalui 

Permainan Tradisional Ular Tangga”. Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 

1 (April 2018), H. 79 
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dapat dimanfaatkan sebagai dampak yang dapat memberikan 

proporsi nilai teknik (sistem) pilihan dalam berbagai kondisi. 

Lebih lanjut dikatakannya secara tegas bahwa hasil belajar adalah 

penyajian (eksekusi) yang ditunjukkan sebagai (kapasitas) yang 

telah diperoleh. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat umum untuk mengikuti daya tahan cara hidup dan 

kemajuan manusia dalam masyarakat. Sekolah adalah tempat 

penting untuk menyelesaikan desain instruktif untuk memahami 

daya tahan dan budaya daerah setempat. Guru mengambil bagian 

penting dalam perubahan ramah dalam kerangka pengajaran, 

terutama dalam mengelola asosiasi siswa dengan sumber belajar 

untuk pemenuhan yang ideal. Untuk itu kita menginginkan guru 

yang memiliki batas kependidikan dan kemahiran yang enak, 

karakter yang kokoh, dan memenuhi panggilannya sebagai 

pendidik. 

Mendidik adalah suatu tindakan yang memerlukan bermacam-

macam kapasitas, sedangkan kapasitas ini memerlukan kesiapan, 

baik sebagai pengaturan kemampuan yang terbatas maupun 

kapasitas yang difasilitasi sendiri. Pelaksanaan undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang struktur sekolah yang didanai 

negara diilustrasikan dalam sebuah aturan, termasuk undang-

undang informal nomor 19 tahun 2005 tentang standar pelatihan 

umum, yang mempertimbangkan perlunya merinci dan 

mengoordinasikan delapan latihan umum, khususnya: standar 

konten, standar perkiraan, standar kelulusan kemampuan, standar 

pendidik dan pergerakan, aturan kerja dan pasar, standar dewan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian yang mencerahkan. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengawas dan 

Pembicara menyatakan bahwa pengajar dan pendidik harus 

menguasai 4 kapasitas, yaitu kapasitas pendidikan dan 

kemampuan karakter, kelayakan sosial, dan kapasitas master.
2
 

                                                             
2
Fauzi, Imron. Etika Profesi Keguruan. Jember: IAIN Jember Press, 

2018 h. 155 
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Menurut ilmu pendidikan adalah suatu kewajiban yang 

dilakukan setiap individu, allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an 

surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi: 

ُ لَُكۡم   لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ َوإَِذا قِيَل  يََٰ

ُ بَِما ت ٖۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَجَٰ  ٱوُشُزوْا فَٱوُشُزوْا يَۡزفَِع ٱَّللَّ

لِِس فَٱۡفَسحُ  اْ إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُ تَۡعَملُىَن َخبِيٞز  يََٰ ىاْ يَۡفَسحِ ٱَّللَّ

ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىْا ٱۡلِعۡلَم َدرَ  ت ٖۚ لَُكۡم  َوإَِذا قِيَل ٱوُشُزوْا فَٱوُشُزوْا يَۡزفَِع ٱَّللَّ َجَٰ

ُ بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٞز    َوٱَّللَّ

Artinya: Wahai kamu yang menerima! Jika Anda diberi tahu, 

"Beri ruang dalam jamaah", bukalah, Allah pasti akan 

memperhitungkan Anda. Apalagi jika dikatakan, “Berdiri”, maka 

pada saat itu, berdirilah, Allah akan meninggikan (derajat) 

orang-orang yang menerima di antara kamu dan orang-orang 

yang diberi informasi beberapa derajat. Selanjutnya Allah 

berhati-hati dalam apa yang Anda lakukan. (Q.s Al- mujadilah 

58: 11)
3
 

Di bagian ini dijelaskan bahwa ketika orang dikandung tanpa 

mengetahui apa-apa, orang diberi motivasi untuk memahami studi 

tentang semua alam semesta dan penciptaannya melalui 

pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya siap memberikan 

kerangka ekologis yang dihasilkan dalam sistem pembelajaran 

pada siswa. Oleh karena itu, sekolah yang berwawasan luas dapat 

memajukan suatu negara dan menjadikan siswa lebih cemerlang 

dalam bertindak dan bertindak secara ideal untuk membantu 

kehidupan pemerintah di kemudian hari, hal ini diyakini harus 

dijunjung dengan ajaran yang dilandasi oleh pelajaran syariat 

Islam. 

Belajar adalah salah satu cara untuk berurusan dengan 

membantu dan bekerja dengan siswa, sebagai bahan dan tempat 

kerja, pendirian dan status guru dalam mendidik ditentukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang khas. Pembelajaran harus 

memiliki perpaduan antara pengajar, siswa, nasihat dan pendirian, 

sumber belajar, dan sebagainya untuk mencapai tujuan 

                                                             
3
 Departemen agama RI, alqur’an terjemahnya  
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pembelajaran yang khas. Target pembelajaran harus membidik 

siswa, mengingat setiap siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda.
4
 

Dalam penilaian pembelajaran ada dua bagian penting, yaitu 

metode penyajian dan media pembelajaran. Kedua perspektif ini 

saling terkait, kepastian kerangka penggerak ekspres akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang masuk akal, 

meskipun faktanya masih ada perbedaan sudut pandang yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih media, antara lain target 

pembelajaran, jenis tugas dan reaksi yang diberikan diperiksa 

semakin dekat untuk memerintah setelah pembelajaran telah 

terjadi juga berkonsentrasi pada kegiatan termasuk sifat siswa. 

Melihat banyak hal tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu 

fokus utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

pembelajaran yang juga mempengaruhi lingkungan, kondisi dan 

iklim belajar yang dikendalikan dan digunakan oleh pengajar 

sebagai penyedia bahan ajar kepada siswa.
5
  

Belajar tampaknya mengubah tanggung jawab untuk jenis 

siswa yang tidak mengerti kepada orang-orang yang siap. 

Menyebabkan siswa yang tidak berpengalaman dengan sesuatu, 

menjadi siswa yang memiliki informasi. Selain itu, siswa yang 

memiliki pandangan, kecenderungan atau praktik yang tidak 

mencerminkan realitas mereka sebagai individu yang luar biasa 

dan positif, menjadi siswa yang memiliki mentalitas, 

kecenderungan untuk bertindak dengan baik. 

Pembelajaran yang kuat dapat digambarkan dengan siklus 

belajar siswa. Seorang individu dapat dikatakan mengalami 

hubungan belajar apabila terjadi penyesuaian dirinya, dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan lain-lain. 

titik, bagus. dikendalikan dan menjadi lebih disukai melalui siklus 

                                                             
              

4
 Teni Nurrita, “Pengembangan Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Misykat, Vol. 03, No. 01, (Juni 

2018), h. 175. 

             
5
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok: Rajawali press, 2019), 

h. 19 
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belajar di wali kelas. Pada saat itu, proyek pembelajaran harus 

diatur sebelumnya oleh instruktur yang memusatkan perhatian 

pada berbagai standar yang telah menunjukkan persepsi yang tak 

tertandingi.
6
 

Sosiologi sebagai program pembelajaran tidak hanya 

menyajikan pemikiran-pemikiran data, namun secara khusus harus 

memiliki pilihan untuk membantu siswa menjadi penghuni dan 

penduduk daerah yang mengetahui kehormatan dan tanggung 

jawab mereka, serta memiliki komitmen untuk memberikan 

ukuran fundamental yang paling ekstrim. bantuan pemerintah. 

Efek samping dari bimbingan belajar IPS di Indonesia pada 

dasarnya adalah untuk merancang siswa sebagai warga yang 

memiliki data, kemampuan, pandangan dan karakteristik yang 

dapat digunakan sebagai kemampuan untuk mengelola masalah, 

cukup memutuskan dan tertarik pada latihan alam terdekat 

sehingga menjadi warga negara yang berguna. Selain itu, ilustrasi 

investigasi sosial diharapkan dapat mendorong siswa yang 

cenderung peka terhadap masalah sosial yang terjadi di mata 

publik, memiliki kecenderungan mental yang positif untuk 

memperbaiki semua kesenjangan yang terjadi dan berbakat dalam 

mengatasi masalah yang terjadi secara konsisten, baik yang datang 

ke lulus untuk diri mereka sendiri dan mereka yang terjadi untuk 

masyarakat. 

Permainan Ular Tangga adalah permainan meja untuk siswa 

yang dimainkan oleh minimal dua orang. Permainan ular dan 

lompat kursi merupakan salah satu permainan reguler yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Permainan kursi ular 

dan lompat dimainkan oleh sesuatu seperti 2 orang dengan 

menggerakkan dadu, yang terdiri dari beberapa kotak di dalamnya 

dengan masing-masing pemegang gambar, dalam permainan kursi 

ular dan memantul, jika pemain telah memindahkan dadu , pemain 

akan berjalan seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang muncul, 

menerima pemain mendapat. Dengan asumsi pemain mendapat 

gambar ular, pemain harus turun sesuai cara ular. Pemain yang 

                                                             
           

6
 Ibid, h. 24 
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diumumkan sebagai pemenang adalah pemain yang bisa sampai di 

tujuan akhir terlebih dahulu.7 

Sebagai pengajar, guru harus mengetahui apa dan bagaimana 

dan terlepas dari apakah pembelajaran atau media pembelajaran. 

Ada banyak potensi yang digerakkan oleh instruktur, guru yang 

menguasai media pendidikan yang wajar untuk membantu 

menggarap sifat guru bagi siswa untuk membantu dalam 

melakukan pengembangan pembelajaran.
8
 Dibutuhkan seorang 

pengajar untuk mengembangkan strategi yang juga terlibat 

sehingga muncul korespondensi, sehingga pembelajaran akan 

tercapai secara efektif dalam interaksi pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar kita. 

Dengan memanfaatkan media pembelajaran akan lebih ampuh, 

karena bukan hanya pengajar yang dinamis tetapi juga siswa.
9
 

Hasil pertemuan dengan pengajar mata pelajaran IPS untuk 

kelas IV di SDN 2 KRESNOMULYO khususnya, mengatakan 

bahwa dalam sistem pembelajaran di kelas mereka akan cukup 

sering secara konsisten menggunakan teknik bicara, pengajar 

dalam latihan pembelajaran belum menggunakan materi tayangan 

intuitif sehingga siswa merasa lelah dan memiliki keaktifan. 

Dengan tidak adanya pembelajaran, siswa membutuhkan bahan 

ajar yang lebih inventif dan intuitif agar proses belajar mengajar 

menjadi ideal dan siswa dapat maju secara ideal. 

Berdasarkan pertemuan yang saya lakukan dengan wali kelas 

IV , guru mata pelajaran IPS telah berupaya semaksimal mungkin 

untuk lebih mengembangkan hasil belajar siswa untuk mata 

pelajaran IPS, upaya yang dilakukan adalah memberikan hadiah 

                                                             
           

7
Adi Widya, “Melestarikan Kearifan Budaya Lokal Melalui Permainan 

Tradisional Ular Tangga”. Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 1 (April 

2018), H. 79 

8 Dr. Rusydi ananda , M.Pd, profesi pendidik dan tenaga pendidikan, 

Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia,2018, h. 16 
           

9
 I W. Widiana, Ni P. Gita Parera, Adrianus I Wayan Ilia Yuda 

Sukmana,” Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Pada Kompetensi Pengetahuan IPA”. Journal Of 

Education Technology. Vol. 3, No. 4 (2019), h. 317  
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yang dinamis di kelas, memberikan inspirasi sebelum 

pembelajaran, memanfaatkan berbagai macam teknik pertunjukan, 

misalnya mengerjakan tugas kelompok di rumah, pameran dan 

lain-lain, Melakukan penilaian pembelajaran setiap topik yang 

telah selesai.
10

 

Namun upaya tersebut di atas belum menunjukkan hasil yang 

maksimal, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di SDN 

2 Kresnomulyo terhadap ilustrasi IPS masih rendah. Untuk lebih 

mengembangkan pembelajaran IPS, banyak metodologi, sistem, 

media dan model pembelajaran yang diterapkan. Bagaimanapun, 

semua klarifikasi di atas, analis tertarik untuk berkonsentrasi lebih 

dalam tentang Penerapan Media Ular Tangga Sebagai Alternatif 

Belajar Sambil Bermain untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 2 KRESNOMULYO. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diulas di atas, peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah yang terungkap dalam 

penelitian ini, di antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kegairahan siswa pada mata pelajaran IPS dalam 

pembelajaran. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dalam 

pembelajaran. 

D. Rumusan Masalah 

Untuk membantu melakasanakan penelitian, rumusan masalah 

dibagi menjadi dua rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Rumusan Masalah Umum 

Dapatkah model pembelajaran belajar sambil bermain 

menggunakan papan buletin ular tangga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN 2 Kresnomulyo pada materi 

keragaman budaya dan suku bangsa di indonesia? 

                                                             
10

  wawancara dengan guru kelas IV 7 oktober 2021  
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2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Bagaimana mengatur pembelajaran sambil bermain 

dengan memanfaatkan pelepasan bangku ular dan 

loncatan dapat semakin mengembangkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN 2 Kresnomulyo tentang materi 

perluasan keragaman sosial dan suku di Indonesia? 

b. Bagaimana penggunaan model pembelajaran sambil 

bermain dengan memanfaatkan muatan pemberitahuan 

bangku ular dan loncatan dapat lebih mengembangkan 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Kresnomulyo tentang 

materi perluasan keragaman sosial dan suku di 

Indonesia? 

c. Apakah pembelajaran yang ditampilkan sambil bermain 

memanfaatkan papan pelepas bangku ular dan loncatan 

dapat lebih mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 2 Kresnomulyo tentang materi keragaman sosial 

dan suku di Indonesia? 

d. Bagaimana upaya instruktur mengatasi kendala yang 

dialami saat menerapkan model pembelajaran learning by 

play menggunakan papan pelepas bangku ular dan 

loncatan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 4 

SDN 2 Kresnomulyo pada materi ragam sosial dan suku 

di Indonesia? 

E. Tujuan Masalah 

1. Tujuan Umum 

Bagaimana upaya pendidik mengatasi hambatan yang dialami 

selama menerapkan model pembelajaran learning by play 

menggunakan papan pelepas bangku ular dan pijakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa kelas 4 SDN 2 Kresnomulyo pada 

materi ragam sosial dan suku di Indonesia? 

2. Tujuan Khusus 
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Dengan menerapkan pembelajaran sambil bermain model 

pembelajaran memanfaatkan ular dan bangku loncatan 

pemberitahuan beban dapat lebih mengembangkan hasil 

belajar siswa kelas 4 di SDN 2 Kresnomulyo tentang 

materi keragaman sosial dan etnis di Indonesia. 

a. Untuk lebih mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 2 Kresnomulyo pada materi ragam sosial dan suku 

bangsa di Indonesia, memanfaatkan papan pengumuman 

bangku ular dan bangku loncatan. 

b. Untuk mengetahui kendala pendidik ketika model 

pembelajaran ular dan bangku loncatan diterapkan pada 

materi ragam sosial dan suku di Indonesia dengan 

memanfaatkan papan pengumuman ular dan bangku 

loncatan. 

c. Mengemukakan upaya pendidik untuk mengatasi 

hambatan yang dialami saat menerapkan model 

pembelajaran learning by play menggunakan papan 

pengumuman ular dan bangku loncatan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa kelas 4 SDN 2 Kresnomulyo tentang 

materi keragaman sosial dan suku di Indonesia dapat 

diperluas. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan berguna bagi peneliti untuk 

menambah ilmu dan pengalamn dalam mengajar.dan memberikan 

penguatan peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya 

pembelajaran menggunakan papan bulletin ular tangga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti 

berikutnya. 
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b. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih termotivasi dalam belajar, terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran dengan diberikanya banyak 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan ide dalam 

menyimpulkan suatu pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

c. Bagi Guru 

Memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. Menambah pengetahuan 

keterampilan dalam mengolah model pembelajaran yang tepat 

sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dan inofatif dalam 

mengajar. 

d. Bagi Sekolah 

Dengan meningkatkan siswa yang aktif dalam pembelajaran 

akan meningkatkan mutu sekolah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:  

1. Sigit Widhi Atmoko tahun 2017, dengan Judul Pengaruh 

Media Utama (Ular Tangga dan Matematika) dalam 

Mengelola Pernyataan Numerik dengan Perkembangan Kelas 

III SD/MI. Dalam proposal ini terdapat perbedaan dari 

eksplorasi yang diselidiki oleh analis, khususnya ujian yang 

dilakukan untuk menentukan hasil belajar mata pelajaran ujian 

persahabatan, sedangkan eksplorasi masa lalu direncanakan 

untuk mengatasi masalah-masalah dalam mata pelajaran 

aritmatika dan diamati bahwa konsekuensi dari ujian masa 

lalu muncul karena evaluasi tipikal pakar media yang 95% 

masuk akal. , 90% profesional terlatih materi, 90% penilaian 

instruktur dan 94,4% respons siswa. Jadi media itu penting 

dan memungkinkan untuk dimanfaatkan. Sifat investigasi 

yang peneliti buat adalah sebagai perbedaan tersendiri. Pada 

laporan yang lalu, terdapat materi mengenai cetak biru 
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struktur Rifqi Fatihatul Karimah tahun 2017, dengan judul 

Pengaruh Media Pembelajaran Jasmani Pada Bangku Anak 

Kelas VIII SMP/MTs. Disorot dalam Peningkatan Media 

Termasuk Standar Unggul Umum. Dalam proposal ini ada 

perbedaan dengan eksplorasi yang dieksplorasi analis, 

khususnya review diarahkan untuk memutuskan hasil belajar 

mata pelajaran ujian ramah, meskipun eksplorasi masa lalu 

diterapkan pada mata pelajaran IPA yang sebenarnya dan 

telah diikuti bahwa efek sekunder dari ujian masa lalu telah 

kecepatan khas 77,14% dari teori penilaian master. Penilaian 

pendidik terhadap peningkatan media mendapat derajat 

86,83% dan tanggapan siswa dengan derajat 80%, maka pada 

saat itu media sudah siap untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. Kredit dari penilaian yang peneliti buat 

berbeda. Pemeriksaan sebelumnya mengandung bahan vibrasi 

dan gelombang, sedangkan pemeriksaan eksploratif membuat 

bahan topikal. Sangat mirip dengan perbedaan dalam cara 

bermain dengan para ahli di masa lalu. 

2. Amin Listyani tahun 2018, dengan judul menerapkan putaran 

ular dan bangku loncatan dalam memandang keragaman sosial 

untuk kelas III SD. Dalam postulat ini terdapat perbedaan 

dengan pemeriksaan yang diperiksa oleh analis, khususnya 

eksplorasi yang dilakukan untuk menentukan hasil belajar 

pada mata pelajaran investigasi ramah, sedangkan 

pemeriksaan sebelumnya pada peningkatan media ular dan 

loncatan bergantung pada keragaman sosial, dan itu diamati 

bahwa konsekuensi evaluasi tiga ahli rencana yang 

menunjukkan tingkat kepraktisan 78,5% menunjukkan media 

layak digunakan.
11

 

3. Ahmad Fahrudy Tahun 2019, dengan Judul Media Dampak 

Ular dan Bangku loncatan dengan mengubah model bisnis 

permainan yang mengesankan untuk konten pembelajaran 

ulangan sosial untuk kelas VA sekolah dasar. Dalam teori ini 

                                                             
11

 Amin Listyani. “Pengembangan Board Game Ular Tangga Berbasis 

Keragaman Budaya Untuk Kelas III SD”, Jurnal Pendidikan 
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terdapat perbedaan dengan eksplorasi yang diteliti oleh 

ilmuwan, khususnya resensi diarahkan untuk menentukan 

hasil belajar pada mata pelajaran ujian persahabatan, 

sedangkan penelitian sebelumnya menyesuaikan media ular 

dan bangku loncatan dengan menggunakan model bisnis yang 

mengesankan dan menelusuri efek sampingnya. ahli media 

dan ahli materi dengan tingkat evaluasi kepraktisan media 

sebesar 77% dengan standar kesesuaian. , evaluasi 

ketercapaian materi adalah 93,75% dengan langkah-langkah 

yang sepenuhnya dapat dilakukan. Akhir dari pengujian ini 

adalah media yang dibuat dipilah-pilah layak dan layak 

digunakan selama pembelajaran. 

4. I Wayan Widiana tahun 2019, dengan judul Permainan 

Pemanfaatan Ular dan Bangku loncatan untuk lebih 

mengembangkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas IV SD. Dalam proposal ini, terdapat perbedaan dengan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli analisis, khususnya 

eksplorasi yang dilakukan untuk menentukan hasil belajar 

pada mata pelajaran investigasi ramah, dan ditemukan 

konsekuensi ahli media dan ahli materi dengan tingkat 

penguasaan yang baik. menginformasikan otoritas 92, 86%, 

ahli media pembelajaran 82,86%, ahli rencana 96,66%. Akhir 

dari eksplorasi ini adalah media yang dibuat. 

H. Sistematika penulisan  

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian 

ini terdiri dari beberapa bagian yaitu  

BAB I Pendahuluan   

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, , kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

dan sistematika penulisan. Hal ini didasarkan atas kerangka 

awal dalam mengantarkan isi pembahasan pada bab 

selanjutnya. 
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  BAB II Landasan Teori  

 Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang berisi tentang   

teori pokok permasalahan penelitian yaitu media pembelajaran 

ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik  

  BAB III Metodologi Penelitian   

Pada bab ini membahas tentang sub bab yaitu tempat dan 

waktu penelitian, jenis peneltian, ruang lingkup penelitian,pro

sedur penelitian tindakan kelas, rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

   BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini membahas tentang sub bab yaitu, Deskripsi 

Objek Peneltian,Visi Misi, Paparan Data, Siklus I, Siklus II 

dan Pembahasan  

   BAB V Kesimpulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan: Penerapan media ular tangga sebagai 

alternatife belajar sambil bermain dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa di kelas IV di SDN 2 kresnomulyo . hal ini dapat dilihat pada 

pra siklus saat siswa menjawab pertanyaan pada  pretest masih 

diangka 40%, sedangkan siklus 1 pada rata-rata presentase 60% -50% 

angka ini masih dikategorikan “kurang” sedangakan pertemuan kedua 

rata-rata presentase 80% angka ini berada pada rentang 70-80% angka 

ini mencapai pada kategori baik. 

B. Rekomendasi 

Implikasi dari penelitian ini yaitu, guru diharapkan untuk 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media papan buletin 

ular tangga, karena dengan metode pembelajaran ini terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Tentunya 

hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPS 

menggunakan papan buletin ular tangga untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran IPS dikelas IV maka peneliti memberikan saran kepada 

pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut. 

1.  Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi guru 

untuk dapat menerapkan pembelajaran menggunakan media 

papa buetin ular tangga, sebagai salah satu alternatif jika siswa 

merasa bosan dalam pembelajaran dan terbukti dengan 

menggunakan media ini hasil belajar dapat meningkat dari 

sebelumnya.  

2. Bagi siswa  

Siswa diharapan mampu berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan terlihat aktif dalam belajar tentu saja 

akan meningkat pada hasil belajar nya pula. 



79 
 

 
 

3. Bagi sekolah  

Penggunaan papan media ular tangga diharapkan mampu 

diterapkan pada mata pelajaran IPS dikelas IV 

D. Penutup 

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah penulis haturkan 

kehadirat allah SWT, hanya berkat rahmat dan karunianya lah penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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