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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Boardgame sebagai Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menjadi salah satu komponen pendidikan yang 

penting bagi guru karena mampu memberikan fasilitas pendukung dalam 

tercapainya tujuan belajar. Media pembelajaran merupakan wahana 

penyalur pesan dan infomasi belajar (Nurseto, 2011: 34). Wahana tersebut 

dapat berupa berupa alat, benda, bahan, atau keadaan yang digunakan 

sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga 

siswa terdorong untuk melakukan proses belajar (Mahnun, 2012: 27). 

Kegiatan pembelajaran dengan bantuan media akan menghasilkan proses 

belajar yang lebih baik daripada tanpa menggunakan media. Mahnum juga 

mengungkapkan kehadiran media pembelajaran di dalam kelas efektif untuk 

meningkatkan prestasi siswa. 

Menurut Rosyidah, dkk (dalam Ramli, 2015: 133) media 

pembelajaran memiliki tiga peranan, yaitu peran penarik perhatian 

(intentionalrole), peran komunikasi (communication role), dan peran 

ingatan/ (retention role). Guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, 
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inovatif dan variatif, sehingga proses pembelajaran dapat optimal dan 

berorientasi pada prestasi belajar. 

Dari pernyataan di atas, penggunaan media merupakan sebuah 

kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam dunia pendidikan. Media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi ajar kepada siswa. Kehadiran media 

pembelajaran penting karena mampu merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Dengan menggunakan media 

pembelajaran di dalam kelas mampu memperbesar kemungkinan 

keberhasilan belajar siswa. 

 

b. Media Pembelajaran Berbasis Boardgame 

Secara harfian boardgame berarti permainan dengan menggunakan 

papan. Gobet, Voogt, Retschitzki (2004: 2) memberikan penekanan bahwa 

boardgame adalah games with a fixed  set of rules that limit the number of 

pieces on a board, the number of positions for these pieces, and the number 

of possible moves. Dalam media ini pemain dapat saling berinteraksi dengan 

aturan yang dibuat, pergerakan pemain juga dapat mempengaruhi situasi di 

papan dan pergerakan itu saling berhubungan satu sama lain. 

Boardgame edukatif dapat berupa permainan pertanyaan (kuis). Kuis 

yang dimaksud dapat terdiri dari short-answer or multiple-choice, and 

players are asked a question while everyone else sits quietly. Pemain 

menjawab benar atau salah dan diberi tahu jawaban yang benar (Nicholson, 

2011: 61). Pemain yang dapat menjawab kuis paling banyak berpeluang 
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besar menjadi pemenang. Menggunakan permainan kuis di kelas mampu 

membuat pemain menunjukan pengetahuan yang didapat sebelumnya serta 

mengasah pengetahuan yang baru. 

Tidak jauh berbeda dari pernyataan di atas, Bontchev, Vassileva, 

Traicheva (2011: 58) menyatakan bahwa boardgame untuk pendidikan 

dapat berupa some quiz games apply board rules for navigation within a 

quiz in order to move from one question to another and for controlling 

choice of question complexity. Hal ini menegaskan bahwa kuis dalam 

permainan bukan hanya untuk mengasah pengetahuan siswa, tetapi dapat 

pula digunakan untuk mengendalikan laju pemain. 

Boardgame menjadi salah satu permainan konvesional non-elektronik 

yang masih cukup digemari hingga saat ini. Hal ini dikarenakan boardgame 

memiliki banyak sekali variasi yang menarik baik dari segi cara bermain 

dan juga genre yang ditawarkan. Istianto (2013) mengungkapkan permainan 

ini dapat ditujukan untuk mengedukasi sekaligus menjadi sarana hiburan 

yang menyenangkan untuk dimainkan kapan saja oleh siswa. Dalam 

pembuatannya harus mempertimbangkan usia pemain karena hal ini 

berhubungan dengan tingkat kesulitan permainan. 

Permainan edukatif seperti boardgame dapat membantu siswa 

mencapai standar pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan. 

Simkin (2013: 204) mengungkapkan bahwa educational games can also be 

effective for introducing students to new subjects or for challenging students 

to remember material from prerequisite classes. Kegiatan seperti ini akan 
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menyuntikkan semangat, memperkuat minat siswa, mengatasi siswa yang 

apatis, dan membuat belajar lebih terkesan terhadap pembelajaran. 

Seiring perkembangan boardgame, dalam penelitian ini, jenis 

boardgame yang dikembangkan adalah gabungan dari roll and move game 

dan trivia game. Menurut Limantara, Waluyanto, & Zacky (2015) roll and 

move game adalah boardgame dengan menggunakan dadu atau media lain 

untuk menghasilkan jumlah atau angka. Angka tersebut nantinya digunakan 

untuk menentukan jumlah langkah yang harus diambil pemain. Sedangkan 

trivia game lebih mengandalkan pengetahuan umum pemainnya dimana 

terdapat keharusan untuk menjawab pernyataan yang tersedia.  

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa boardgame adalah 

permainan dengan menggunakan papan, terdapat aturan yang mengikat 

pemain, menggunakan kuis untuk menentukan laju permainan, dan terdapat 

konsekuensi menang-kalah. Boardgame menetapkan tujuan yang jelas 

sebagai pencapaian dan pertanda akhir permainan, memenuhi unsur 

bersenang-senang, dan dapat digunakan untuk mengajarkan konten 

pembelajaran. 

 

c. Boardgame sebagai Media Belajar Sambil Bermain untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara dan Sikap Peduli Lingkungan 

Anak usia SD memiliki kecenderungan senang bermain, meniru, serta 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh sebab itu sangat diperlukan 

sarana belajar yang baik agar siswa dapat terdidik dengan konsep yang 

benar. Children’s play is a clear opportunity to observe intrinsic motivation 
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at its best (McInerney, 2000: 11). Survey yang dilakukan oleh Mclnerney 

ini membuktikan bahwa siswa merasa enjoy dan fun saat bermain. Keadaan 

menyenangkan ini secara tidak sadar akan memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk menyerap informasi yang diberikan. 

Berikut adalah hubungan boardgame di dalam kelas, untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara dan sikap peduli lingkungan. 

1) Boardgame untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Boardgame memberikan pengalaman belajar yang menarik 

sehingga siswa lebih gairah mengikutinya. Hal ini diungkapkan oleh 

Clark, Vogel, Wouters, et al (dalam Morrison 2015: 682) bahwa game-

based learning has better academic outcomes than traditional learning. 

Melalui boardgame sebagai perantara pembelajaran menyediakan 

kesempatan terbuka bagi siswa untuk mengeksplorasi gagasan dan 

menjawab tantangan atau pertanyaan dengan hati yang senang.  

Pembelajaran dengan menggunakan game dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, mengurangi kebosanan, dan 

mengurangi tekanan. “It gives  positive  improvement  on  students  active  

participation,  confidence  and  their  fluency  in  speaking  skill”, Dewi, 

Kultsum, Armadi (2017: 63). Dengan demikian, tingkat kecemasan siswa 

ketika berbicara dapat terminimalisasi dan kepercayaan diri siswa dapat 

meningkat. Kepercayaan diri ini penting agar siswa memiliki keyakinan 

bahwa dirinya mampu melakukan keterampilan berbicara. 
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Boardgame pada umumnya dimainkan oleh lebih dari 3 pemain. 

Bentuk dan peraturan tersebut dapat memotivasi siswa untuk berdiskusi, 

bekerjasama, berkompetisi, dan bernegosiasi, atau tindakan lain yang 

mengarahkan pemainnya untuk berinteraksi dengan pemain lain. 

Harapannya siswa yang cenderung pasif dan kurang antusias dapat 

menjadi aktif dan sangat antusias  (Hidayati: 2019: 4). Strategi 

pengajaran seperti ini membantu siswa saling koreksi dalam 

memahamkan konten dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang 

diutarakan melalui keterampilan berbicara. 

2) Boardgame untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan 

Boardgame dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa karena 

provide a safe space in which students could interact and make 

mistakes, removing the pressure and adding a layer of fun to the 

learning experience (Hamshire, Forsyth, & Whitton, 2013: 209). 

Bermain boardgame memungkinkan siswa melatih kemampuan seperti 

kerja sama, belajar bergilir, saling berbagi, mengelola emosi, dan juga 

memahami pandangan orang lain lewat aturan yang ditanamkan dalam 

permainan. 

Peraturan boardgame terdapat unsur jebakan di mana ada reward 

dan punishment. Hal demikian dapat melatih pemainnya untuk tidak 

gegabah dalam mengambil setiap keputusan dan siap menghadapi 

segala konsekuensi yang ada (Soebagio, Yuwono, Soewito, 2015). 

Ketika satu pemain melakukan kesalahan pada lingkungan, maka akan 
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ada kontrol patner dari pemain lain untuk memberikan timbal balik 

langsung. Boardgame yang dikembangkan adalah permainan yang 

melatih siswa hidup bermasyarakat dengan memberikan latihan 

stimulasi situasi tentang permasalahan lingkungan di sekitar. 

 

d. Kelayakan Pengembangan  Boardgame untuk Edukasi Siswa SD 

Memilih permainan sebagai media pembelajaran membutuhkan 

kejelian, mengingat tidak semua boardgame cocok untuk siswa SD. 

Kegagalan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis 

permainan bisa terjadi jika penguasaan terhadap karakteristik media tersebut 

sendiri masih kurang. Oleh karena itu, dalam menghadirkan boardgame 

yang layak perlu mempertimbangkan berbagai kriteria tertentu. 

1) Kelayakan dari segi Materi 

Kelayakan pertama adalah dalam penggunaan media yang berat 

dan kompleks seperti boardgame perlu disesuaikan dengan kesiapan siswa 

dalam menerimanya (Akbar, 2013: 118-119). Kesiapan yang dimaksud 

meliputi usia siswa, kecerdasan, minat, dan pengalaman siswa. Hal ini 

dikarenakan media pembelajaran harus menyediakan dasar konkret untuk 

pemikiran konseptual. Menyelaraskan konten boardgame dengan 

karakteristik siswa SD dimaksudkan agar boardgame mudah diterima dan 

dapat digunakan.  

Boardgame edukatif yang baik adalah permainan yang mendukung 

kurikulum. Dalam hal ini Hamshire, Forsyth, & Whitton, (2013: 209-
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214) menyampaikan desian boardgame edukatif hendaknya 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 

(a) Completion goals, permainan memiliki tujuan yang jelas, seperti apa 

permulaannya serta bagaimana mengakhirnya. 

(b) Simple rules, setiap pemain yang terlibat harus mengetahui peran 

serta batasan permainan. Peraturan dibuat untuk mempermudah 

pemain dalam melajukan posisi, timbul rasa toleransi, dan 

sportivitas. 

(c) Competition/challenge, tantangan dibuat untuk mendorong rasa 

percaya diri pemain dalam menyelesaikan masalah. Tantangan juga 

menstrimulasi pemain untuk saling berkompetisi menjadi yang 

terbaik. 

(d) Community/opportunities for interaction, proses bermain 

memberikan ruang interaksi dan kolaborasi antar pemain sehingga 

mendorong terjadinya diskusi. 

(e) Creativity, permainan didesign untuk mengikutsertakan pemain 

dalam diskusi masalah dan merangsang pemain untuk kreatif 

mengaplikasikannya di situasi yang mirip. 

(f) Narrative, memasukkan cerita yang mendasari tujuan akan membuat 

pemain terhanyut dalam peran dan kemudian nilai-nilai yang hendak 

dicapai dapat menginternalisasi dengan baik. 

(g) Problem solving, seberapa cepat pemain dapat memecahkan masalah 

dan membidik kesempatan untuk memperoleh skor tambahan.  
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(h) Fun, memasukkan humor atau jebakan dalam skenario permainan 

dapat menghindarkan pembelajaran yang monoton, sehingga selama 

proses bermain pemain memperoleh rasa senang. 

2) Kelayakan dari segi Media 

Ditegaskan oleh Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Standar Sarana dan Prasarana bahwa dalam membuat media visual 

pembelajaran perlu memenuhi kriteria kelayakan antara lain; (1) Bahan 

yang digunakan kuat dan stabil. (2) Mudah dipindahkan oleh siswa. (3) 

Ukuran sesuai dengan kelompok usia siswa SD. (4) Dapat diamati 

dengan mudah oleh seluruh peserta didik. (5) Dapat dibongkar pasang. 

(6) Diameter minimum 40 cm. (7) Mudah dipahami dan dioperasikan. 

Sebagai seperangkat permainan visual, pengembangan boardgame 

perlu memperhatikan pemilihan warna, gaya gambar, dan tipografi 

(Setyanugrah dan Setyadi, 2017: 66). Berikut penjelasan masing-masing. 

(a) Warna (Colour Tone) 

Teori warna dalam bidang psikologi digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu warna panas dan warna dingin. Yang termasuk 

golongan warna panas adalah merah, jingga, dan kuning. Warna ini 

memiliki sifat hangat, segar, menyenangkan, merangsang, dan 

bergairah. Sedangkan yang termasuk golongan warna dingin adalah 

kelompok biru, hijau, dan ungu. Warna ini memilliki sifat sunyi, 

tenang, damai. Zharandont (2013) dan Basuki (2015) menyampaikan 

makna warna yang sering dipakai dalam desain sebagai berikut. 
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Tabel 1. Makna Warna 
No Warna Makna Menurut 

Zharandont (2013) Basuki (2015) 
1. Merah Merangsang indra fisik seperti 

meningkatkan nafsu makan 
dan gairah energi, action, 
kekuatan dan kegembiraan. 
Negatifnya warna merah 
identik dengan kekerasan dan 
kecemasan  

Merah adalah warna yang 
mempunyai unsur emosional 
yang  kuat, seperti perang, 
bahaya, kekuatan, tekad yang 
kuat, hasrat, dan cinta.  

2. Merah 
Muda 
(Pink) 

- Kegirangan, seksualitas, hasrat, 
sensitifitas, dan cinta. Pink 
sering dihubungkan dengan hal-
hal berbau feminim. 

3. Kuning Bijaksana, cerdas, kreatif dan 
pandai meciptakan ide yang 
original. Negatifnya 
menandakan kecemasan, 
gelisah dan dikuasai 
ketakutan. 

Keceriaan, kebahagiaan, orang 
pandai, dan energi. Negatifnya 
kuning sering dihubungkan 
dengan nada peringatan. 

4. Hijau Identik dengan alam dan 
mampu memberi suasana 
tenang dan santai. Terdapat 
efek rileksasi dan 
menenangkan.  

Pertumbuhan, harmoni, 
kesegaran, dan kesuburan. 
Hijau secara emosional dapat 
berarti keamanan. 

5. Biru 
Tua 

Profesional dan kepercayaan. 
Warna biru dapat merangsang 
kemampuan berkomunikasi, 
ekspresi dan juga sebagai 
simbol kekuatan. Warna biru 
tua merangsang pemikiran 
yang lebih tajam dan biru 
muda membantu 
menenangkan pikiran dan 
meningkatkan konsentrasi. 

Pengetahuan, kekuatan, 
integritas, dan keseriusan. 
Warna ini sering dihubungkan 
dengan kedalaman dan 
stabilitas. 

6. Biru 
Muda 

Pesehatan, penyembuhan, 
kedamaian, pengetahuan, dan 
kelembutan. Biru sering 
dihubungkan dengan 
kedamaian dan ketenangan. 

7. Hitam Memberi kesan suram, gelap 
dan menakutkan namun juga 
elegan.  

Kekuatan, elegan, formalitas/ 
acara resmi, kejahatan, dan 
misteri. Sering dihubungkan 
dengan ketakutan dan 
ketidaktahuan. 

8. Putih Putih sebagai warna yang 
murni dan tidak menggunakan 
campuran apapun memberi arti 
yang suci dan bersih.  

Kebaikan, kemurnian, kesucian, 
dan keperawanan. 
Warna putih berarti aman, 
murni, dan bersih.  

9 Coklat Warna coklat dapat 
menimbulkan kesan modern, 
canggih dan mahal karena 
kedekatannya dengan warna 
emas. 

Warna coklat melambangkan 
stabilitas dan memiliki unsur 
maskulin. 
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(b) Gaya Gambar (Ilustration Visual Style) 

Gambar ilustrasi adalah sarana untuk berimajinasi. Gambar 

ilustrasi mampu membentuk suasana penuh emosi, memberikan 

penjelasan atas seni visual, dan membangkitkan suatu gagasan.  Read 

(dalam Soebandi, 2008) mengklasifikasikan gambar ilustrasi  anak 

menjadi 12, yaitu: Organic, Lyrical, Impresionist, Rhytmical Pattern, 

Structur Form, Shematic, Haptic, Expresionist, Enumeratif, Decorative, 

Romantic, dan Literari.  

Dalam penelitian ini, gambar ilustrasi yang dikembangkan 

menggunakan gaya kartun dekoratif (decorative), yaitu menampilkan 

bentuk-bentuk dua dimensi dengan pola-pola warna-warni dan 

mengusahakannya menjadi pola yang menggembirakan. Bentuk-bentuk 

natural diekspresikan sehingga timbul perasaan senang dan melankolis.  

(c) Desain Tipografi 
 

Dalam memilih jenis huruf untuk siswa SD, diupayakan mencari 

desain yang sederhana, bentuk karakter huruf tidak tajam, sehingga 

mudah untuk di baca. Setiautami (2011: 315) memberikan 3 tips dalam 

menentukan jenis huruf yang sesuai untuk siswa sebagai berikut. 

a) Hindari tipografi yang diekspan terlalu ekstrim, sehingga membuat 

pengenalan karakter lebih sulit karena bentuk dasar sudah hilang. 

b) Pilih keluarga huruf dengan ketebalan huruf sedang (book/ demi); 

hindari yang terlalu tipis (hairline) atau terlalu tebal (bold). 
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c) Jika berencana menggunakan huruf miring (italic), pastikan siswa 

mudah membaca, dan tidak terlalu dimodifiksi secara ekstrim. 

Dari pernyataan tersebut, peneliti memilih AbeeZee sebagai 

tipografi pada media yang akan dikembangkan. Jenis huruf ini dipilih 

karena mendekati huruf balok dan latin standar, sehingga memudahkan 

siswa dalam membaca dan menghindari kesalahpahaman huruf. 

          Font Latin Standar   Font AbeeZee 

 http://shobyterpadu.blogspot.co.id    https://www.fontsquirrel.com 

 

 

Berdasar pernyataan di atas, disimpulkan mengembangkan 

boardgame untuk pembelajaran dilihat dari segi materi perlu adanya; (1) 

kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, (2) tujuan permainan jelas, 

(3) peraturan permainan mudah dipahami, (4) tantangan untuk berkompetisi, 

(5) memberikan ruang interaksi antar pemain, dan (7) memasukan narasi 

agar pemain lebih mendalami untuk terlibat. Sedangkan dari segi media 

perlu memperhatikan; (1) material yang kokoh (tidak mudah rusak), (2) 

material yang aman bagi siswa, (3) pengemasan yang mudah dibawa dan 

dibongkar pasang, (4) bentuk menarik sesuai dengan perkembangan siswa, 

(5) ukuran dapat dilihat semua pemain dalam kelompok, dan (6) 

kemenarikan pemilihan warna, gambar, dan jenis serta ukuran huruf.  

Gambar 1. Persamaan Font Latin dan AbeeZee 

https://www.fontsquirrel.com/
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2. Keterampilan Berbicara 

a. Pengertian Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek dari keterampilan 

berbahasa yang tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi 

membutuhkan bimbingan agar siswa mampu menggunakannya sebagai cara 

berkomunikasi yang baik dan benar. Keterampilan ini bukanlah 

keterampilan yang dapat diwariskan, walaupun secara alamiah setiap 

manusia dapat berbicara. Sebagaimana hakikatnya keterampilan, berbicara 

memerlukan latihan dan pengarahan secara intensif. 

Park (dalam Yeun, 2007: 36) mengungkapkan keterampilan berbicara 

meliputi; (1) process of narrowing the information gap, (2) process of 

negotiation of meaning, (3) process or intervention according to the 

affective factors, (4) goes side by side with nonverbal tools. Berbicara 

digunakan untuk memperjelas maksud sebuah pesan secara lisan. Apabila 

isi pesan itu dapat dipahami oleh penerima pesan, maka akan terjadi 

komunikasi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dengan kata lain, 

keterampilan berbicara digunakan untuk mengekspresikan niat seseorang 

melalui kata-kata, untuk melaporkan situasi tertentu, dan untuk bertukar dan 

mengekspresikan ide-ide dengan jelas. 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistis 

(Slamet, 2008: 35). Artinya, untuk memiliki keterampilan berbicara, perlu 

dilatih berulang-ulang. Keterampilan berbicara tidak dapat dimiliki hanya 

dengan satu kali belajar, namun harus melalui proses berlatih secara berkala. 
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Semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil pula seseorang 

dalam berbicara. 

Berbicara sebagai bentuk keterampilan produktif digunakan untuk 

membujuk, meyakinkan orang lain, berbagi ide dan perasaan. Sebagai 

keterampilan produktif, berbicara melibatkan banyak komponen seperti 

grammar, strategy, sociolinguistics and discourse for him speaking is more 

than simply making the right sounds, choosing the right words or getting the 

constructions correct Chastain (dalam Rico, 2014: 68). Kegiatan tersebut 

akan sulit dilakukan jika siswa masih kurang pengalaman atau belum pernah 

melakukannya sama sekali. Oleh karena itu dibutuhkan praktik dan latihan 

secara rutin untuk mengikis hambatan-hambatan dalam berbicara. 

Logan (dalam Patiung, et.al, 2015: 1903-1904) mengungkapkan 

konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi terdiri dari sembilan hal, 

yakni (1) Speaking and listening are two reciprocal activities.  (2) Speaking 

is an individual process in communicating, (3) Speaking is a creative 

expression, (4) Speaking is behavior, (5) Speaking is learned behavior, (6) 

The wealth of experience influences speaking, (7) Speaking is a means in 

smoothing the horizon. (8) Linguistic ability and the environment are 

closely related. (9) Speaking is personal emission.  

Berdasarkan pernyataan di atas, keterampilan berbicara untuk siswa 

SD  adalah kemampuan siswa untuk mengungkapkan bunyi-bunyi yang 

bermakna, terdapat pesan di dalamnya, dan ada orang lain yang menjadi 

pendengar. Melalui aktivitas berbicara, siswa akan dapat mengekpresikan 
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perasaan maupun pemikirannya sehingga lawan bicara dapat memahami. 

Keterampilan ini tidak dapat dimiliki secara instan oleh siswa, perlu latihan 

berulang-ulang untuk memahirkannya. 

 

b. Tujuan Keterampilan Berbicara 

Berbicara memiliki tujuan yang tergantung pada kondisi dan 

keinginan pembicara. Akhadiah (1992/ 1993: 160) mengungkapkan tujuan 

berbicara antara lain agar siswa mampu; (1) mendorong, yakni merayu, 

atau mempengaruhi pendengarnya, (2) meyakinkan, yakni agar yang 

menjadi bahan pembicaraan dapat dipahami dan menjadi informasi yang 

dianggap benar, (3) menggerakkan orang lain, untuk siswa SD hal ini 

kompleks untuk dilakukan karena memerlukan kewibawaan dan 

penguasaan situasi, (4) menginformasikan, yakni dilaksanakan bila ingin 

menjelaskan suatu proses, menguraikan,  menafsirkan,  atau 

mengintepretasikan sesuatu hal, memberi, menyebarkan, atau  

menanamkan  pengetahuan, dan menjelaskan kaitan, dan (5) menghibur, 

seperti menceritakan humor, spontanitas, kisah-kisah jenaka, petualangan 

untuk menimbulkan suasana gembira pada pendengarnya. 

Tidak jauh berbeda dari pendapat di atas, Setyonegoro (2013: 76) 

mengungkapkan tujuan berbicara antara lain; (1) mengekpresikan pikiran, 

perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat, (2) memberikan respon 

atas makna pembicaraan dari orang lain, (3) ingin menghibur orang lain, 

(4) menyampaikan informasi, dan (5) membujuk atau mempengaruhi 

orang lain. 
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Pembelajaran keterampilan berbicara khususnya di kelas tinggi 

(kelas IV- VI) bertujuan untuk; (1) memupuk keberanian siswa, (2) 

mengungkapkan pengetahuan dan wawasan siswa, (3) melatih 

menyanggah/ menolak pendapat orang lain, (4) melatih siswa berpikir 

logis dan kritis, dan (5) melatih siswa menghargai pendapat orang lain, 

Solehan (dalam Pratiwi, Halidjah, & Salimi, 2013). 

Dari pendapat di atas, keterampilan berbicara pada dasarnya 

ditujukan untuk mengekspresikan pemikiran dan atau perasaan kepada 

pendengar dengan maksud mendorong, meyakinkan, menggerakkan, 

menginformasikan, atau menghibur. Terkhusus siswa kelas tinggi tujuan 

berbicara juga bertujuan melatih keberanian, merespon pernyataan, 

berpikir kritis, dan menghargai perbedaan pendapat siswa. 

 
c. Jenis-jenis Keterampilan Berbicara 

Beberapa ahli mengelompokkan keterampilan berbicara menjadi 

jenis-jenis yang berbeda. Ahmadi (1990: 21-22) mengemukakan tiga jenis 

berbicara yaitu (1) berbicara terpimpin, seperti berdialog dan pembacaan 

sajak atau puisi, (2) berbicara semi terpimpin, seperti reproduksi cerita, 

cerita berantai, menyusun kalimat dalam cerita, dan melaporkan isi cerita, 

dan (3) berbicara bebas, seperti diskusi, drama, wawancara, pidato, dan 

bermain peran. 

Pendapat lain disampaikan oleh Tarigan (2015: 24) bahwa berbicara 

dibagi menjadi dua macam, yakni berbicara di muka umum dan berbicara 

pada konferensi. Berbicara di muka umum mencakup empat hal, meliputi: 
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1) berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau 
melaporkan yang bersifat informal (informative speaking), 

2) berbicara dalam situasi yang bersifat kekeluargaan dan 
persahabatan (fellowship speaking), 

3) berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, 
mendesak, dan meyakinkan (persuasive speaking), 

4) berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan 
tenang dan hati-hati (deliberative speaking). 
 

Untuk berbicara pada konferensi meliputi: 

1) diskusi kelompok (group discussion) yang dibedakan menjadi diskusi 
kelompok tidak resmi atau informal, dan diskusi kelompok resmi atau 
formal seperti konferensi, diskusi panel, dan simposium, 

2) prosedur perlementer (parlliamantary prosedure),  
3) debat. 

 
Tompkins & Hoskisson (dalam Mansyur, 2016: 160-161) 

mengemukakan bahwa jenis berbicara dibagi menjadi 4 yaitu; (1)  

percakapan adalah dialog dua orang atau lebih, (2) berbicara estetik, 

meliputi bercerita dan atau mendongeng, (3) berbicara untuk 

menyampaikan atau memperoleh informasi seperti melakukan wawancara 

dan debat, serta (4) kegiatan dramatik yang dapat dilakukan melalui 

metode bermain peran, bermain boneka, dan atau pementasan drama. 

Mengacu pada teori-teori di atas, jenis kegiatan berbicara memang 

beranekaragam. Pembatasan pada penelitian ini dilakukan pada jenis 

berbicara formal, yakni siswa berbicara di depan kalayak umum (di depan 

kelas) dengan topik yang jelas. Untuk menyiapkan dan memperlancar 

proses tersebut, siswa dilatih dalam kelompok kecil menggunakan 

boardgame Pelajar Go! sebelum nantinya siswa melakukan performa 

berbicara di depan kelas. 
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d. Karakteristik Pembelajaran Keterampilan Berbicara Terkait 

Perkembangan Bahasa Siswa SD Kelas IV 

Siswa sekolah dasar kelas IV pada umumnya berusia 8-10 tahun. 

Pemikiran siswa pada umur tersebut mulai memahami beberapa konsep 

abstrak tanpa harus menggunakan benda nyata. Siswa telah dapat 

menunjukkan kreativitasnya dalam berbagai karya cipta seperti membuat 

karya dengan alat tertentu dan membuat gambar sederhana. Siswa juga 

lebih menampilkan sifat ingin tahu serta dapat menunjukkan pendapat 

terhadap sesuatu. Pada usia ini pula siswa sudah dapat mengikuti peraturan 

yang berlaku umum dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Siswa mampu berbaur dalam berbagai kegiatan sekolah maupun di 

lingkungannya. Pemikiran siswa juga lebih kompleks dari tahap 

sebelumnya, yakni dapat memperlihatkan insiatif dan alternatif untuk 

memecahkan masalah-masalah tertentu (Hakim, 2014: 50-51). 

Kemampuan bahasa siswa juga berkembang pesat dalam mengenal 

dan menguasai perbendaharaan kata. Implementasinya, dalam mengajarkan 

keterampilan berbahasa hendaknya selalu menyisipkan aktivitas 

berkomunikasi secara lisan. Richards & Renandya (dalam Anwar, 2016: 

80) mengungkapkan 4 karakteristik pembelajaran berkomunikasi di dalam 

kelas sebagai berikut. 

1) Collecting vocabulary as the resource of conversation. Guru dapat 

meminta siswa untuk mencari kosa kata sulit yang terdapat dalam materi 
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pembelajaran kemudian membahasnya bersama sebagai bekal 

percakapan. 

2) Using an opening of conversation which expresses an idea, makes a 

message, or describes a fact to attract real communication. Guru dapat 

memberikan materi pemantik agar siwa mampu mengekspresiakan ide, 

pesan, atau fakta sesuai dengan pengalaman sehingga pembicaraan yang 

terjadi adalah konteks yang nyata. 

3) Training students’ conversation repeatedly to minimize an error. 

Seperti yang telah diketahui bahwa kemahiran dalam berbicara 

ditentukan oleh latihan yang berulang, sehingga guru dianjurkan untuk 

membimbing siswa secara berkala. 

4) Repeating the conversation intensively, actively involving students in 

the learning process. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

dapat mempercepat kemahiran siswa dalam berbicara. 

Al Pansori (2016: 222) juga mengemukakan karakteristik 

pembelajaran berbicara di kelas hendaknya; (1) memberikan kesempatan 

berbicara sebanyak-banyaknya. Siswa tidak hanya mengetahui teorinya 

saja, namun juga harus menerapkan teori tersebut dalam kondisi sealamiah 

mungkin. (2) Latihan berbicara dijadikan bagian yang integral dari program 

pembelajaran sehari-hari. (3) Dalam menentukan materi pembelajaran 

berbicara disesuaikan dengan materi dalam kurikulum dan disesuaikan 

dengan tingkatan kelas serta dipadukan dengan keterampilan berbahasa 

lainnya, yakni menyimak, membaca, dan menulis. 
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e. Reka Cerita Bergambar sebagai Metode Mengembangkan 

Keterampilan Berbicara 

Perkembangan bahasa siswa yang telah dikemukakan di atas, 

menjadi landasan bagi guru untuk mencari metode yang tepat dalam 

mengasah keterampilan berbicara siswa. Kayi (2012) mengemukakan 

beberapa metode yang dapat mendukung keberhasilan keterampilan 

berbicara siswa seperti, discussions, role play, simulations, information 

gap, brainstorming, storytelling, interviews, story completion, reporting, 

playing cards, picture narrating, picture describing, dan find the 

difference. 

Dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah reka cerita 

bergambar. Metode yang dimaksud merupakan gabungan dari kegiatan 

storytelling, story completions, playing cards, dan picture describing. 

Reka cerita bergambar didefinisikan oleh Ardianto (2007:6) sebagai 

bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang di 

susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalinan cerita. Melalui 

cerita begambar di harapkan siswa dapat dengan mudah menerima 

informasi dan diskripsi cerita yang hendak di sampaikan. 

Gershon & Page (2001: 33) berpendapat cara kerja metode reka 

cerita bergambar adalah 1) to building the picture, 2) to animating the 

events, dan 3) to setting mood and place in time. Dari pendapat ini, metode 

reka cerita bergambar dapat mensimulasi siswa untuk membangun cerita 

mendalam dari gambar yang disajikan. Siswa menghayati gambar tersebut 
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dengan cermat, memvisualisasikan tindakan dan keberadaan benda-benda 

dalam gambar, menerka peristiwa apa yang terjadi, kemudian 

menceritakannya dengan kalimat sendiri. Rangkaian gambar yang 

dihadapkan juga mampu mempengaruhi suasana hati siswa sesuai dengan 

narasi dan tempat yang divisualisasikan. 

Metode reka cerita bergambar membutuhkan media berbentuk 

serangkaian gambar atau disebut juga gambar berseri. Rangkaian gambar 

tersebut mempunyai keterkaitan kejadian antara gambar yang satu dengan 

gambar yang lainnya, yang menggambarkan suatu peristiwa dari awal 

kejadian sampai akhir kejadian (Sukiman, 2011: 89). Gambar-gambar 

tersebut berfungsi sebagai pendukung cerita yang dapat membantu proses 

pemahaman terhadap isi cerita tersebut. 

Gambar berseri yang saling memiliki pertalian makna dapat 

mempercepat bangkitnya imajinasi siswa. Siswa merasa terbantu dalam 

menafsirkan isi cerita dan dapat bebas mengekspresikan dan mengatur alur 

cerita dengan kalimat sendiri. Keunggulan lain dari gambar berseri adalah 

can translate abstract ideas into more realistic form, can be easily 

obtained, can be used in different academic levels, can save teacher’s time 

and energy, and can attract student’s interest (Purwatiningsih, 2015: 59). 

Pembelajaran yang menyenangkan melalui gambar berseri akan dapat 

menghidupkan pengalaman nyata. 

Depdikbud (1998: 25) menetapkan ketentuan dalam membuat gambar 

seri. Gambar tersebut sebaiknya memenuhi persyaratan berikut.  
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1) Ukuran gambar harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh siswa.  

2) Hubungan yang jelas antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. 

3) Tiap gambar dapat menimbulkan rasa ingin tahu. 

4) Gambar menunjukkan satu adegan yang jelas.  

5) Gambar hendaknya tidak terlalu bayak tambahan sehingga tidak 

mengaburkan isi cerita dari gambar tersebut. 

6) Gambar-gambar tersebut hendaknya diberi warna-warna yang menarik. 

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa metode reka cerita 

bergambar merupakan pembelajaran berbicara berdasarkan gambar, bisa 

gambar satuan bisa pula gambar berurutan. Metode ini bertujuan agar 

siswa lebih bergairah mengasah pola berpikir rasional, mampu memahami 

konsep yang saling berhubungan antar gambar, dan tertantang untuk 

mengutarakannya kepada khalayak umum. 

 
f. Kriteria Penilaian Keterampilan Berbicara 

Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu memberikan 

kesan bahwa dia menguasai masalah yang dibicarakan, menyampaikan 

dengan jelas dan tepat, serta memerlihatkan keberaniannya. Ro’fiuddin 

dan Zuchdi (2002: 171–172) menyampaikan dua aspek pembicara 

dikatakan baik yaitu aspek kebahasaan dan nonkebahasaan. Aspek 

kebahasaan mencakup: (1) tekanan, (2) ucapan, (3) nada dan irama, (4) 

persendian, (5) kosakata atau ungkapan atau diksi, dan (6) struktur kalimat 

yang digunakan. Sedangkan aspek nonkebahasaan mencakup: (1) 



   
 

34 
 
 

kelancaran, (2) pengungkapan materi wicara, (3) keberanian, (4) 

keramahan, (5) ketertiban, (6) semangat, (7) sikap, dan (8) perhatian. 

Sepakat dengan pernyataan di atas, Syamhari (2012: 63-65) turut 

menyampaikan aspek kebahasaan yang perlu dikuasai siswa di antaranya; 

(1) lafal, yakni menyuarakan bunyi-bunyi secara tepat, (2) diksi, yakni 

pemilihan kata, (3) keefektifan kalimat untuk memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraan. Untuk aspek non kebahasaan, hendaknya 

siswa dilatih untuk terampil mengelola fluensi yakni kefasihan/ 

kelancaran, keterbukaan, relevansi, keberanian, dan ketenangan dalam 

berbicara. 

Kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk menjadi mahir berbicara 

menurut Canale, Swain, Karumpa (2016: 477) adalah  

“...the first is grammar, including knowledge of lexical items and the 
rules of morphology, syntax, semantics and phonology. The second 
is sociolinguistic competence that consists of sociocultural and 
discourse rules. The third is strategic competence related to the 
communication strategy of verbal and non-verbal.” 

 
Siswa yang memiliki hasil tes komunikatif yang baik adalah siswa yang 

memenuhi kompetensi tata bahasa, kompetensi sosial budaya dan wacana, 

serta strategi komunikasi kebahasaan dan non kebahasaan. 

Dari uraian di atas, disimpulkan kriteria keterampilan berbicara untuk 

siswa SD kelas IV meliputi aspek kebahasaan dan non kebahasaan. Aspek 

kebahasaan mencakup; (1) tekanan/ intonasi, yaitu tepat tidaknya siswa 

memilih tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. (2) Ucapan, yaitu 

jelas tidaknya siswa bersuara (bunyi), sehingga makna yang disampaikan 
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pembicara dapat tersampaikan. (3) Kosa kata atau diksi, yaitu tepat 

tidaknya siswa memilih kata pada situasi pemakaian tertentu. (4) Struktur 

kalimat, benar tidaknya siswa dalam merangkai kalimat. Kalimat yang 

digunakan adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan 

keterangan. 

Aspek non kebahasaan mencakup; (1) kelancaran, yaitu kemampuan 

siswa mengemukakan pesan secara lancar, tidak terbata-bata sehingga 

pendengar atau penyimak dapat menangkap isi pembicaraannya.  (2) 

Keberanian, yaitu kepercayaan diri siswa dalam menyampaian pesan. (3) 

Isi, yaitu bobot bahasan yang mampu tersampikan, seberapa kompleks 

cerita yang mampu disampaikan oleh siswa, serta kesesuaiannya dengan 

tema atau judul. (4) Keruntutan wacana, yaitu kemampuan siswa untuk 

menyampaikan alur pembicaraan dengan runtut. (5) Sikap, yaitu 

pembawaan diri ketika berbicara.  

 

3. Sikap Peduli Lingkungan 

a. Pengertian Sikap Peduli Lingkungan 

Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bereaksi terhadap obyek di 

lingkungan tertentu. “Attitudes  are  evaluations  of  objects  as  good  or  

bad,  desirable  or  undesirable. Attitudes  can  evaluate  people,  

behaviors,  events,  or  any  object,  whether  specific  or abstract,” 

(Schwartz, 2012: 16). Sikap dapat mempengaruhi tingkah laku lewat suatu 

proses pengambilan keputusan seperti baik buruk, benar salah, setuju tidak 
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setuju. Hal ini berarti tingkah laku seseorang dapat diprediksi apabila telah 

diketahui kecenderungan sikapnya. 

Sikap belum berwujud suatu tindakan atau aktivitas, namun lebih 

kepada predisposisi tingkah laku. “Attitudes to  be  a  latent,  

nonobservable,  complex  but  relatively  stable  behavioral  disposition  

reflecting both direction and intensity of feeling toward a particular 

bject…” (Pethkar, 2010: 32). Dengan kata lain sifat tidak dapat dilihat 

secara langsung, sehingga dapat ditafsirkan sebagai tingkah laku yang 

masih tertutup. 

Sikap siswa terhadap lingkungan muncul sebagai integrasi 

kepercayaan dan sistem nilai yang diyakini oleh siswa untuk memutuskan 

kecenderungan dan komitmen terhadap situasi yang terjadi di lingkungan 

(Harun, Hock, & Othman, 2011: 83). Dalam perkembangannya, sikap 

seseorang terhadap lingkungan akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan 

faktor yang mempengaruhi sikap sangat beragam diantaranya, perbedaan 

bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, dan perasaan. 

Melatih sikap peduli lingkungan sejak dini menjadi tonggak 

keberhasilan pelestarian lingkungan di waktu yang akan datang. 

Developing  environmental awareness  and  supporting  positive  attitudes  

toward the  environment,  beginning  from  the primary  school  level,  may  

help  to  foster  environmentally  literate  citizens  and  to  build  a 

sustainable  future (Bas, Teksoz, & Ertepinar, 2011: 120).  Dengan 

tertanamnya sikap peduli lingkungan sejak dini, siswa akan lebih berhati-
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hati dalam memanfaatkan alam dan lebih tahu resiko yang akan terjadi bila 

mengelola lingkungan secara serakah. 

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan 

merupakan kecenderungan seseorang untuk menyatakan diri peduli 

terhadap lingkungan, berusaha peka terhadap keadaan sekitar, 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, 

dan melestarikan apa yang baik untuk lingkungan. Sikap peduli 

lingkungan menjadi penting untuk ditanamkan dan dibiasakan pada siswa 

sejak dini sebagai bekal untuk mengelola lingkungan yang lebih bijak. 

 

b. Komponen Pembentuk Sikap Peduli Lingkungan 

Secara umum, sikap terdiri atas 3 komponen yakni kognitif, afektif, 

dan tendensi tingkah laku (Krech, et.al, 1982: 25-26). Komponen kognitif 

mencakup keyakinan atau kepercayaan seorang individu, seperti baik 

buruk, dikehendaki, tidak dikehendaki, menguntungkan, tidak 

menguntungkan. Komponen perasaan ditunjukkan kepada emosi-emosi 

yang berkaitan dengan sasaran sikap, seperti senang atau tidak senang, 

suka ataupun tidak suka. Muatan emosi ini kemudian menyebabkan sikap 

mempunyai daya dorong. Komponen tendensi tingkah laku, mencakup 

pada semua bentuk kesiapan untuk bertindak yang ada hubungannya 

dengan sikap itu sendiri.  

Sikap dan perilaku terdiri dari empat komponen terpisah. Schaffrin 

(2011: 16) menyampaikan komponen tersebut sebagai berikut. 
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1) The cognitive component is personal knowledge and believes. Individu 

memahami tentang penyebab, tanggung jawab, dan solusi dari masalah.  

2) The affective component adds an emotional or evaluative part. Individu 

merasakan apakah yang terjadi di lingkungan merupakan hal yang baik 

atau buruk atas dasar pengetahuan dan keyakinannya. 

3) Conative component of behavior intention which is either support for 

environmental policies or personal action to prevent personal harm. 

Individu telah memiliki niatan (dorongan) untuk melakukan tindakan, 

namun belum dilakukan. 

4) Transpose the intention into real action. Mengubah niatan menjadi aksi 

nyata untuk peduli terhadap lingkungan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Tesser (dalam Cheng & Monroe, 

2012: 32) bahwa dalam pengukuran kepedulian lingkungan there are two 

components of attitudes, there are cognitive and affective. Komponen 

kognitif mengandung keyakinan, ide, gagasan seseorang tentang tertentu 

objek, sedangkan komponen afektif mengandung perasaan (emosional) 

yang terkait dengan objek itu. 

Dari pernyataan di atas, komponen sikap yang dipilih terdiri dari tiga 

komponen, yaitu komponen kognitif yang berarti kepercayaan seseorang 

mengenai obyek, komponen afektif yang mencakup emosional individu 

terhadap objek, dan komponen konatif yang menunjukkan bagaimana 

kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang. Komponen aksi 



   
 

39 
 
 

tidak dipilih karena merupakan dimensi perilaku, dimana sikap baru 

berwujud predisposisi perilaku. 

 

c. Karakteristik Pembelajaran Kepedulian Lingkungan Terkait 

Perkembangan Sikap Siswa SD Kelas IV 

Perbedaan perkembangan sikap peduli lingkungan dilihat dari jenis 

kelamin dan usia. Larson (2010: 97-98) menjelaskan dari segi jenis 

kelamin, women are more inclined to support preservation of nature. 

Meski demikian, perempuan juga kurang memiliki pengetahuan nyata dan 

mendalam tentang masalah lingkungan dikarenakan kurang tertariknya 

pada aktivitas di lapangan dibandingkan laki-laki. Dari segi usia, increase 

in overall environmental concern once children reached ten or eleven 

years of age. Meskipun secara fisik dan pengetahuan faktual siswa akan 

meningkat seiring perkembangan umur, niat berperilaku akan lebih tinggi 

dan mudah dibentuk ketika siswa masih muda. 

Siswa kelas IV SD berusia sekitar 10 tahun yang menurut teori 

Piaget (dalam Yuniarto, 2013: 21) dikategorikan sedang berada dalam 

tahap autonomous morality. Pada tahap ini siswa mulai paham bahwa 

dalam berbuat seseorang harus mempertimbangkan maksud perbuatannya 

dan juga akibat-akibatnya. Siswa sadar bahwa terdapat aturan dan hukum 

yang diciptakan manusia untuk memberikan konsekuensi terhadap 

perbuatan. Pada usia ini siswa juga mulai mengenal konsep moral, seperti 

benar-salah atau baik-buruk dalam menilai suatu tindakan. Siswa juga 
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menjadi lebih pintar dan peka dalam berpikir tentang persoalan sosial di 

sekitar.  

Perkembangan siswa dari segi sosial-emosional juga diutarakan oleh 

Hakim (2014: 51) bahwa siswa dapat menunjukkan penghargaan terhadap 

guru atau orang dewasa lainnya. Siswa dapat menunjukkan sikap empati 

terhadap suatu kondisi. Siswa dapat menunjukkan keceriaan dalam 

berbagai aktivitas bersama orang lain atau teman sebayanya. Siswa dapat 

menunjukkan sikap marah, kepedulian, tenggang rasa, dan solidaritas 

terhadap teman atau orang lain. Siswa juga telah memiliki kemauan untuk 

menceritakan sesuatu kepada teman-temannya. 

Sikap peduli lingkungan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan 

melalui proses belajar. Pembelajaran tidak terlepas dari proses komunikasi 

dimana terjadi proses tranfer pengetahuan dan nilai. Kunci utama belajar 

sikap terletak pada proses kognisi (Suhayat, 2009). Sejalan dengan 

taksonomi kognisi Bloom, pada ranah kognisi taraf analisis, sintesis, dan 

evaluasi memungkinkan siswa memperoleh nilai-nilai kehidupan yang 

dapat menumbuhkan keyakinan untuk mengembangkan sikap.  

Perubahan sikap dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sengaja 

dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, sehingga sadar atau tidak sadar 

individu yang bersangkutan akan mengadopsi sikap tertentu. Salah satu 

langkah yang dapat ditempuh dalam pengajaran adalah dengan persuasi 

(ajakan) baik secara oral maupun menggunakan alat bantu. Persuasi 

merupakan usaha pengubahan sikap individu dengan memasukkan ide, 
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pikiran, pendapat, dan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif (Azwar, 

2015: 61). Persuasi akan memunculkan simpati, empati, dan mengaktifkan 

motivasi. Persuasi yang berhasil akan menghasilkan keterikatan emosional 

untuk berkomitmen terhadap sesuatu. 

Untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan siswa diperlukan 

penanaman pemahaman yang luas dan dalam tentang substansi hubungan 

antara manusia dengan lingkungan. Dari pemahaman tersebut akan timbul 

kepekaan terhadap lingkungan yang diiringi dengan timbulnya 

kemampuan berempati dan upaya melakukan solusi terhadap 

permasalahan lingkungan. Pada akhirnya dalam memutuskan sesuatu, 

siswa akan memperhitungkan dampak dan manfaatnya untuk lingkungan. 

 

d. Kriteria Sikap Peduli Lingkungan Siswa SD Kelas IV 

Beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan dalam kehidupan 

sehari-hari menurut Salim (1986: 234) adalah sebagai berikut. 

1) Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut usaha 

kebersihan selokan, tempat mandi-cuci-kakus, terpeliharanya sumur 

air minum.  

2) Kebersihan dalam rumah, termasuk jendela yang dapat dimasuki sinar 

matahari, kebersihan dapur. 

3) Usaha hemat energi, seperti: a) menghemat pemakaian aliran listrik 

dengan memadamkan lampu-lampu yang tidak diperlukan, dan b) 

menghemat pemakaian air atau tidak dibiarkan air keran mengalir 

terus apabila telah selesai digunakan.  
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4) Pemanfaatan kebun atau pekarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang 

berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan. 

5) Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organis, dan 

mendaur ulang sampah anorganis seperti botol, kaleng, dan plastik. 

6) Mengembangkan teknik biogas, memanfaatkan sampah hewan, 

manusia dan kotoran dapur sebagai sumber energi untuk memasak. 

7) Meningkatkan keterampilan mengelola sisa bahan atau bahan bekas 

untuk di daur-ulang mejadi barang yang bisa digunakan lagi.  

Supardi (2003: 4) menyampaikan kriteria seseorang memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan antara lain; (1) menghindarkan dan 

menyelamatkan sumber daya alam dari pencemaran dan kerusakan; (2) 

menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, 

merusak kesehatan, dan lingkungan, (3) memanfaatkan sumber daya alam 

yang renewable (yang tidak dapat diganti) dengan sebaik-baiknya; (4) 

memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang. 

Melengkapi dari pernyataan di atas, Mukminin (2014: 248-249) 

menyampaikan kriteria peduli lingkungan antara lain; (1) membuang 

sampah pada tempatnya; (2) buang air besar dan kecil di toilet, (3) 

merawat tumbuhan yang berada di sekitar sekolah; (4) kegiatan piket 

harian dan ikut memelihara tanaman di halaman sekolah; (5) 

menggunakan air secukupnya; (6) mengajak orang lain untuk tidak 

merusak lingkungan. 
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Dari pendapat di atas, kriteria siswa memiliki sikap peduli 

lingkungan antara lain apabila memiliki kecenderungan untuk menghemat 

penggunaan air, menggunakan secukupnya energi listrik dan sumber daya 

alam yang sulit diperbarui, melakukan pelestarian terhadap tumbuhan dan 

hewan, mendaur-ulang sampah dan kotoran ternak, dan upaya pengelolaan 

tanah dengan baik. Kriteria lain adalah kemampuan melakukan persuasi 

(ajakan) kepada orang lain untuk turut menjaga dan melestarikan 

lingkungan. 

 
3. Pembelajaran Tematik Integratif pada Kurikulum 2013 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif 

Kurikulum 2013 (K13) yang telah berlaku secara resmi sejak 

beberapa tahun yang lalu masih memunculkan tantangan bagi guru. Salah 

satunya adalah penerapan model pembelajaran tematik integratif. Dalam 

implementasinya, pendidik diharapkan paham tata laksana dan manfaat 

pembelajaran tematik integratif sehingga mampu menyampaikan materi 

secara baik guna tercapainya tujuan K13. 

Model tematik integratif berpijak pada teori psikologi Gestalt, yang 

menekankan bahwa peristiwa di pandang sebagai sesuatu keseluruhan 

yang terorganisasi. “They rejected the prevailing structuralist ideas that 

complex perceptions could be best understood by breaking down 

experience into its simplest components”, (Moore & Fitz, 1993: 390). 

Teori ini menganut pemikiran bahwa suatu yang menyeluruh menentukan 

bagian-bagian dan bukan bagian-bagian yang menentukan keseluruhan. 
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Tema dalam pembelajaran dipandang sebagai payung yang mengayomi 

bagian-bagian yang hendak diintegrasikan. 

Bentuk pembelajaran tema dalam K13 diadaptasi dari model 

kurikulum terpadu Fogarty yakni jaring laba-laba (webbed). Pada model 

ini pembelajaran tema kemudian dikembangkan dalam sub-sub tema 

dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi terkait. “It 

is important to generate lots of questions. It helps to explore the depth and 

breadth of theme, which often leads to a kid friendly tagline”, (Fogarty, 

2009: 66). Dalam memilih tema dianjurkan untuk membuat perencanaan 

yang matang agar tema tersebut mudah dipahami oleh siswa. 

Bentuk integratif dalam K13 dapat diartikan peleburan beberapa 

mata pelajaran menjadi satu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Drake & 

Burns (2004: 11) bahwa “...three or more subject areas are involved in the 

study, and the unit ends with an integrated culminating activity”. Nama 

mata pelajaran akan dihapus, namun konten materi yang terkandung tetap 

tersampaikan dan menciptakan keterkaitan antar mata pelajaran. 

Selanjutnya, kaitan pelajaran inilah yang akan menjadi topik belajar siswa. 

Leung (2008: 83) menambahkan bahwa pengintegrasian mata 

pelajaran akan tertuju pada keutuhan dan kesatuan konsep. “...which 

reflects the real life and real world, involves wholeness and unity rather 

than separation and fragmentation of knowledge.” Pembelajaran yang 

demikian diharapkan melahirkan pemahaman yang komprehensif, 
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mengembangkan materi, memantik siswa untuk melakukan penyelesaian 

masalah dari berbagai sudut pandang.  

Dalam implementasinya, pembelajaran tematik disajikan sesuai 

dengan perkembangan, pengalaman, dan memperhatikan kesesuaian 

dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. Hal ini dikarenakan ide atau tema 

pembelajaran dalam tematik biasanya didapat dari pengalaman siswa di 

kehidupan sehari-hari (Wuryani, 2018: 273). Penyajian materi seperti ini 

memungkinkan siswa lebih bergairah belajar karena dapat mengkaitkan 

dalam situasi yang dekat dan nyata. Siswa juga dapat lebih merasakan 

manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema 

yang jelas. 

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik integratif menekankan pada penyatuan materi dari beberapa 

disiplin ilmu yang dikemas dalam tema. Hal ini ditujukan agar siswa dapat 

melihat konsep pembelajaran dari berbagai sudut pandang, bukan 

mendikotomi  pada satu mata pelajaran saja. Pembelajaran tematik 

integratif juga disajikan sesuai perkembangan dan kehidupan nyata siswa. 

Dengan demikian, diharapkan siswa mampu memahami konsep secara 

lebih luas dan matang serta terbangun kesatuan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

b. Karakteristik  Pembelajaran Tematik Integratif 

Beberapa karakteristik pembelajaran tematik integratif disampaikan 

oleh Leung (2008: 85) bahwa materi pelajaran terkonstruksi oleh: 
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“...different subjects/ disciplines, diversified pedagogy and 
teaching activities, constructing knowledge, inquiry learning, 
project learning, thinking via different perspectives, developing 
generic skills, nurturing positive values, focusing on knowledge, 
skills and attitudes, all round development and lifelong learning, 
and student-centered approach.” 

 
Dari pendapat tersebut penyajikan konsep pembelajaran dari 

berbagai bidang (different subjects/ disciplines) menjadi sorotan utama 

sebagai karakteristik pembelajaran tematik integratif. Penyajian disiplin 

ilmu yang berbeda akan memicu siswa memahami materi secara utuh dari 

berbagai sudut pandang. Penyajian seperti ini dapat memberikan 

kesempatan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain 

yang sudah dan akan dipahami. 

Pembelajaran tematik integratif memberikan tantangan untuk 

memperluas pengetahuan dan aktivitas guru. Diversified pedagogy and 

teaching activities berdampak pada penggunaan metode, teknik, sumber, 

media belajar yang tidak terbatas pada buku paket namun tetap sesuai 

dengan tema terkait. Kebermaknaan materi pelajaran turut dipengaruhi 

oleh ketangkasan guru dalam mengkondisikan kelas dan memanfaatkan 

sumber daya yang ada. 

Pembelajaran tematik tidak menuntut porsi hafalan teori yang 

banyak. Guru berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang 

membimbing siswa untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri 

(constructing knowledge). Secara spesifik, constructing knowledge 

dilakukan melalui penyelidikan atau analisis masalah (inquiry learning). 

Dalam prosesnya siswa dilatih untuk memunculkan pertanyaan untuk 
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merangsang keingintahuannya dan mendalaminya dari berbagai sumber. 

Untuk mendukung hal tersebut pendekatan pembelajaran yang digunakan 

dapat berbasis proyek (project learning) dimana siswa melakukan 

penyelidikan terhadap masalah, menggagas solusi, dan merancang konsep, 

sistem, atau produk baru sebagai karya. 

Pembelajaran tematik integratif tidak terfokus pada ranah kognitif 

saja, tetapi juga menumbuhkembangkan keterampilan dan sikap siswa 

(focusing on knowledge, skills and attitudes). Tujuan dari ketiga ranah 

tersebut adalah agar siswa menjadi pribadi yang utuh dan nilai-nilai 

pelajaran dapat diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Karateristik terakhir menurut Leung yang tidak kalah penting 

adalah menempatkan siswa sebagai subjek ajar bukan objek ajar (student-

centered approach). Melalui penerapan ini, siswa dikondisikan dapat 

berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, 

mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalah yang disajikan. 

Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar serta 

mengkontrol pemikiran dan perilaku siswa agar terhindar dari 

miskonsepsi. 

Majid (2014: 89) menambahkan karakteristik pembelajaran 

tematik integratif yakni menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Hal 

tersebut sesuai dengan masa perkembangan siswa SD yang masih 

menyukai kegiatan menyenangkan. Pembelajaran sambil bermain ini 
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digunakan untuk memotivasi dan menunjang pemahaman siswa secara 

cepat dan tepat. 

Dari pendapat di atas, karakteristik pembelajaran tematik 

integratif lebih menekankan pada penggabungan beberapa mata pelajaran, 

menggunakan metode dan teknik mengajar yang beragam, adanya 

pembelajaran penyelidikan dan pembelajaran proyek, memelihara dan 

mentranster nilai positif, memusatkan perhatian pada tiga ranah yakni 

pengetahuan keterampilan dan sikap, pendekatan yang berpusat pada 

siswa, serta  pengemasan kegiatan pembelajaran yang menarik, seperti 

belajar sambil bermain. 

 

c. Penilaian Pembelajaran Tematik Integratif 

Penilaian pembelajaran tematik integratif dilakukan menggunakan 

pendekatan otentik (authentic assesment). Pendekatan ini dinilai lebih 

dapat mengungkapkan hasil belajar siswa secara holistik, sehingga 

benar-benar dapat mencerminkan potensi, kemampuan, dan kreativitas 

siswa sebagai hasil proses belajar (Muchtar, 2010: 75). Selain itu 

penerapan penilaian otentik akan dapat mendorong siswa untuk lebih 

aktif belajar dan menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata.  

Penilaian otentik merupakan penilaian dimana siswa untuk  

perform real world task that demonstrate meaningful application of 

essential knowledge and skills, Muller (dalam Zilvinskis, 2015: 7). Siswa 

diminta untuk melakukan tugas yang sesuai dengan perkembangan dan apa 

yang ada di sekitar kehidupannya. Tugas tersebut ditunjukan sebagai 
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penerapan pengetahuan dan keterampilan kompetensi pembelajaran. 

Kinerja siswa dicantumkan dalam skor rubrik penilaian untuk menentukan 

seberapa sukses siswa dalam standar tertentu. 

Penilaian otentik digambarkan sebagai penilaian fakta 

perkembangan peserta didik yang dilihat dari berbagai sisi dan 

kompetensi,  which in this case includes three domains of learning process 

which are manner, skills, and knowledge ( Wangid, dkk, 2017: 105). 

Namun dalam penelitian ini, penilaian otentik dibatasi pada penilaian sikap 

dan penilaian keterampilan. 

a) Penilaian Kompetensi Sikap 

Penilaian kompetensi sikap dapat dilakukan dalam bentuk 

observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal 

(Hadikusuma, 2015: 41). Pengukuran sikap yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah penilaian diri (self assessment). Pengukuran ini 

memberikan ruang kepada individu untuk menilai kemampuan diri 

sendiri terhadap kemajuan proses belajarnya (Marhaeni, 2015: 501). 

Penilaian ini mendukung pembelajaran berpusat pada siswa yang 

didasarkan pada konsep belajar mandiri.  

Teknik penilaian diri memiliki beberapa manfaat positif. 

Pertama, memberikan reinforcement (penguatan) terhadap kemajuan 

proses belajar. Kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung 

jawab. Ketiga, dapat menggali nilai spiritual, moral, sikap bahkan aspek 
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motorik dan kognitif. Keempat, membangun karakter jujur pada siswa 

(Wijayanti, 2017: 6).  

b) Penilaian Keterampilan 

Seperti penilaian sikap, penilaian keterampilan juga dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Macam penilaian keterampilan antara 

lain berupa unjuk kinerja, projek, dan portofolio, (Hadikusuma, 2015: 

41). Penilaian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penilaian unjuk 

kinerja. Penilaian unjuk kerja atau disebut juga tes performa 

(performance assessment) dilakukan dengan cara siswa diberi 

penugasan dengan menampilkan sesuatu yang menunjukkan pencapaian 

dalam belajarnya (Marhaeni, 2015: 502). Penilaian ini cocok digunakan 

untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut siswa 

melakukan tugas tertentu seperti bernyanyi, berpuisi, berpidato, dan 

deklamasi.  

Keunggulan tes performa antara lain; (1) dapat mengukur aspek 

kemampuan yang tidak dapat diukur melalui tes objektif dan tes 

karangan, (2) bersifat lebih alami, langsung dan lengkap dalam 

mengukur kemampuan siswa, (3) berguna untuk mengukur siswa yang 

memiliki keterbatasan dalam menulis dan membaca, (4) dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan dalam situasi nyata. Selain 

memiliki banyak keunggulan, tes performa juga menunjukkan 

keterbatasan dalam pengimplementasiannya, seperti memerlukan 

banyak waktu dan dapat bersifat subyektif Gronlund (dalam Pribadi & 
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Lestari, 2011: 68). Oleh sebab itu penilaian kinerja memerlukan 

pertimbangan khusus, seperti diperlukan batasan waktu dan batasan 

pada pembahasan tertentu. 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik Integratif 

Sebagai model pembelajaran K13, tematik integratif memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional sebagai 

berikut. 

Thematic make it easy to addres various content standards yet keep an 
overall focus or pattern. This model also facilitates teamwork 
planning as cross departemental teams work to weave a theme into all 
content areas. This model provides a visible and motivational 
umbrella for student; it is easy for them to see how different activities 
and ideas are connected. It is often easy to brainstorm different 
activities, project, and products that mirror the selected themes, 
(Fogarty, 2009: 67) 

 
Tematik integratif dipercaya dapat mengembangkan potensi siswa 

untuk mandiri menemukan pengetahuannya sendiri melalui hubungan 

antar disiplin ilmu. Dalam prosesnya, siswa akan lebih merasakan manfaat 

belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas, dan 

menyangkut kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, model tematik integratif memotivasi siswa untuk 

lebih senang belajar, karena tema yang dipilih berkaitan dengan minat, 

perkembangan, dan kebutuhan siswa. Harapannya hasil kegiatan belajar 

dapat lebih melekat dalam diri siswa karena berkesan dan bermakna. 

Pengalaman belajar siswa juga turut menumbuhkan keterampilan dan 

nilai-nilai seperti kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, dan tanggap 

terhadap gagasan orang lain. 
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Fridani & Lestari (2009: 48) menambahkan keunggulan pembelajaran 

tematik integratif diantaranya dapat (1) mengembangkan kepercayaan diri 

dan kemandirian, (2) mendorong penyelidikan sendiri baik di dalam 

maupun di luar kelas, (3) mendorong penemuan sendiri konsep-konsep, 

dan (4) membiasakan siswa melihat masalah dari berbagai segi. 

Keunggulam lain dari pembelajaran tematik integratif disampaikan 

oleh  Resor & Gandy (2014: 1). First, students recognize that themes are 

consistent across time and place. Tema mengarahkan siswa untuk 

mengeksplorasi imajinasi yang mencerminkan realitas budaya mereka 

sendiri. Second, encourages interdisciplinary connections among 

economic and social history, literature, geography, and culture. 

Pendekatan tematik ini mendorong hubungan interdisipliner antara sejarah 

ekonomi dan sosial, sastra, geografi, dan budaya. Third, students critically 

analyze a wide variety of primary sources, including songs, prose, poetry, 

and images. Siswa secara kritis menganalisis beragam sumber belajar 

seperti lagu, prosa, puisi, dan gambar.  

Di samping memiliki banyak keunggulan, pembelajaran tematik 

integratif juga memiliki beberapa kelemahan. Fogarty menegaskan bahwa 

kesulitan paling serius ketika memilih pendekatan ini terletak pada 

pemilihan tema. “Often these articifial themes lead to contrived 

curriculum. Also caution must be taken not to sacrifice the logical and 

necessary scope and sequence inherent in the disciplines,” (Fogarty, 2009: 

67). Dalam model ini, guru bisa terjebak dalam aturan kurikulum sehingga 
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memunculkan kecenderungan untuk menggeser arti pencapaian ketuntasan 

pemahaman siswa, seperti lebih fokus pada aktivitas pembelajaran 

daripada pada pengembangan konsep.  

Dalam praktiknya, guru juga mengalami kesulitan dalam melakukan 

penilaian sikap. “Time management became the keyword within the 

implementability of the process in the attitude assessment,” (Retnawati, 

Hadi, Nugraha, 2016: 41). Selama proses pembelajaran, kebanyakan guru 

fokus pada kegiatan mengajar. Akibatnya, tidak sedikit guru yang 

mengabaikan penilaian sikap. Guru sering kehilangan momentum penting 

yang menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian. 

Berhasil tidaknya pelaksanaan tematik integratif sebagai model 

pembelajaran K13 sangat bergantung pada pemahaman guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran. Guru yang memiliki kreativitas 

mengajar yang baik maka proses pembelajaran yang terjadi juga akan baik. 

Sebaliknya, apabila pemahaman dan semangat seorang guru tentang 

tematik kurang, maka pembelajaran juga tidak akan berjalan optimal. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Marjanen (2010) melakukan penelitian dengan tujuan utama 

mengembangkan interaksi dan komunikasi siswa. Responden harus melalui 

proses negosiasi, merefleksi, dan menemukan kata-kata yang tepat untuk 

mengungkapkan perasaan mereka. Kompetensi ini ditempuh melalui 

boardgame bernama Konkkaronka. Aktivitas penelitian yang diamati adalah 

meminta siswa  diskusi dan debat melalui aturan boardgame. Selama diskusi, 
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siswa dapat mendengar pendapat dan solusi siswa lain juga saling 

mengadopsi gagasan tersebut. Hasil penelitian melalui wawancara dan 

observasi menunjukkan bahwa keterampilan sosial dan komunikasi siswa 

dapat meningkat dengan bantuan boardgame Konkkaronkka.  

Penelitian Wijaya (2013) mengenai pentingnya menjaga lingkungan 

ditanamkan melalui permainan Greenplay. Dengan boardgame ini siswa 

belajar aspek lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, 

menanam tanaman, dan memahami makanan setiap hewan. Konsep yang 

dipakai adalah learn and play. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

permainan Greenplay yang dapat membantu siswa bermain serta belajar 

peduli terhadap lingkungan. 

Amelia & Syamsi (2014) meneliti pengaruh media kartu skenario 

terhadap kemampuan bercerita siswa kelas III di SD Negeri 08 VI Suku. 

Kartu skenario merupakan media berbentuk kartu bergambar. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa kemampuan bercerita siswa yang awalnya masih 

rendah mengalami peningkatan, yaitu dari rata-rata 70,86 pada siklus 1 

menjadi 80,00 pada siklus 2 dengan klasifikasi nilai baik. Nilai perolehan 

rata-rata kemampuan bercerita ≥75,00 dan ketuntasan belajar klasikal 

mencapai 75%. Dari hasil ini menegaskan bahwa penggunaan media kartu 

skenario mampu memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, 

menghidupkan suasana pembelajaran, dan menjadikan siswa aktif.  

Penelitian Marjanen, Wijaya, Amelia & Syamsi menjadi refrensi acuan 

tentang peningkatan kompetensi menggunakan media. Media boardgame dan 
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kartu skenario merupakan media visual, melibatkan teman sebaya, dan sistem 

permainan dengan menggunakan aturan. Media permainan yang menciptakan 

kegiatan bermain sambil belajar serta menanamkan kompetensi berbicara dan 

peduli lingkungan seperti ini, mendorong peneliti untuk dapat lebih kreatif 

mengembangkan boardgame Pelajar Go! 

 
C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

Input Process 

Subyek : 
 

Siswa kelas IV 
SD N 2 Sanden dan  
SD N 2 Wijirejo 

 

1. Siswa memiliki keterampilan berbicara diantaranya memiliki; 
a. Aspek Kebahasaan   b. Aspek non Kebahasaan 

- Intonasi yang tepat  - Lancar menyampaikan pesan 
- Ucapan yang jelas  - keberanian 
- Kosa kata meningkat  - keruntutan 
- Struktur kalimat dapat dipahami  - sikap atau pembawaan diri 

2. Siswa memiliki sikap peduli lingkungan, di antaranya memiliki kecenderungan 
untuk; 
a. membersihkan lingkungan sekitar; 
b. berhemat energi, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak; 
c. menyayangi makhluk hidup disekitar (hewan dan tumbuhan); 
d. menanggulangi masalah sampah. 

 

Permasalahan 
 

1. Keterampilan berbicara 
siswa masih lemah. 

2. Sikap peduli lingkungan 
masih kurang.  

1. Menggunakan produk hasil pengembangan 
2. Melatih berbicara melalui metode reka cerita 

bergambar 
3. Melatih kepekaan terhadap lingkungan 

melalui pembelajaran berbasis masalah 
4. Memfasilitasi belajar sambil bermain dengan 

teman sebaya 
5. Menyajikan gambar-gambar untuk 

mempermudah visualisasi siswa 
 

Outcome 

Media Boardgame Pelajar Go! 

Produk 
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Atas dasar kebutuhan dari subyek penelitian, yaitu siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Wijirejo dan SD Negeri 2 Sanden yang mengalami permasalahan 

yang sama, maka dikembangkanlah media pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dan sikap peduli lingkungan. Dengan kehadiran 

boardgame Pelajar Go! diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang 

tepat dan layak untuk siswa kelas IV dan dapat efektif meningkatkan 

keterampilan berbicara dan sikap peduli lingkungan siswa 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.  

1. a.  Bagaimana studi pendahuluan untuk mengembangkan boardgame 

Pelajar Go! sebagai media pembelajaran siswa kelas IV SD? 

b. Bagaimana kelayakan pengembangan boardgame Pelajar Go! sebagai 

media pembelajaran siswa kelas IV SD menurut ahli madia, materi, 

dan praktisi pembelajaran? 

2. a. Bagaimana keefektifan media berbasis boardgame Pelajar Go! dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara pada kelas IV Siswa SD? 

b. Bagaimana keefektifan media berbasis boardgame Pelajar Go! dalam 

menanamkan sikap peduli lingkungan pada kelas IV Siswa SD? 

  


