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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan dasar telah menjadi pembicaraan 

penting dan strategis dalam satu dasawarsa terakhir ini, sebab hal 

tersebut berkaitan dengan persoalan wajib belajar 9 tahun yang 

merupakan kebutuhan dasar dari setiap warga negara dan 

sekaligus merupakan titik awal untuk melangkah ke jenjang 

pendidikan selanjutnya.
1
  

Pendidikan merupakan suatu proses pelatihan dan 

pengajaran, terutama diperuntukan kepada anak-anak dan remaja, 

baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan 

tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan 

keterampilan-keterampilan. Pendidikan diartikan sebagai proses 

perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. Setiap individu memiliki kewajiban atas akses 

terhadap pendidikan dan kewenangan tersebut merupakan hak 

dasar manusia yang dilindungi secara internasional. 
2
  

Pendidikan menjadikan faktor utama amat utama dalam 

upaya membangun manusia yang berkualitas, didalam pendidikan 

terjadi interaksi antar pendidik  dan peserta didik. Interaksi itu 

yang menciptakan proses pembelajaran dan didalam pembelajaran 

terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan 

pada siswa agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan 

diterapkan oleh peserta didik. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ialah dengan cara 

melalui perbaikan proses belajar mengajar. Belajar adalah aspek 

penting bagi seseorang dalam kaitanya sebagai individu dan 

sebagai masyarakat. Adapun pentingnya belajar bagi masyarakat 

                                                             
1Syafrudin Nurdin, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta:PT Rajagrafindo 

Persada, 2016),h.1 
2Saidah, Pengantar Pendidikan (Telaah Pendidikan Secara Global Dan 

Nasional),(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2016),h.1 
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adalah untuk mewariskan nilainilai, budaya dan pengalaman.
3
  

Berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses belajar 

mengajar di sekolah telah muncul dan berkembang seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa tentu 

mempunyai tujuan yang disebut tujuan pembelajaran.
4
 

Pendidikan serangkaian usaha untuk pengembangan 

bangsa. Mengingat hal itu maka sistem pendidikan akan diarahkan 

pada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian 

antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta 

antara aspek lahiriahlah dan aspek rohaniah. Hal tersebut telah 

dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional sebagai usaha 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia berbudi luhur 

memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta 

kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab. 
5
 

Pendidikan berperan penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidikan 

merupakan suatu wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui proses 

pembelajaran, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

sehat jsmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri 

serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan merupakan tujuan dari pendidikan secara nasioanl.
6
  

                                                             
3
Parwati nyoman, Belajar dan Pembelajaran , (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2018).h.2 
4Herawati, Penerapan Permainan Monopoli Bintang Cerdas Dalam Materi 

Ajar Sistem Pemerintahan Indonesia, (Kersana Brebes, Dinamika: Jurnal Praktik 

Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar & Menengah, 2016) Vol. 6,h. 1 
5Fitriyawany, Penggunaan Media Permainan Monopoli Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Pada Mahasiswa Fisika Fakultas Tarbiyah Dengan Konsep 

Tata Surya”, (Banda Aceh:2013) Vol.13, h.223 
6Dina Oktaviana,  Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk 

Permainan Monopoli Tumbuhan(Montum) Tentang Struktur Dan Fungsi Tumbuhan 

Untuk Peserta Didik Kelas 8 Smp ,(Padang:2017), Vol.1, h.174 
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Tidak dipungkiri keberadaan pendidikan memainkan 

peranan yang sangat penting menyiapkan peserta didik bagi 

perananya di masa yang akan datang, baik untuk keberlangsungan 

individu, masyarakat, maupun negara .
7
 

Sebagimana dalam AL-Qur‟an yang membahas tentang 

pendidkan yang terdapat dalam surat AL-Mujadalah ayat 11, 

Allah berfirman: 

                      

                       

                          
Artinya: “Wahai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis-

majelis, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”8 

 

Berdasarkan ayat yang dipaparkan di atas menunujukan 

bahwa hamba  yang bertakwa serta mempunyai ilmu pengetahun 

agar dapat ditinggikan kedudukannya dimata Allah SWT. 

Kemudian bermanfaat mepunyai ilmu pengetahuan serta tiap 

individu mempunyai kewajiban untuk dapat mendapatkan ilmu. 

Ilmu dibagian akademis baikpun non akademis akn mebentuk 

pribadi yang memiliki pengetahuan intelektual secara baik dan 

memiliki akhlak terpuji.  

Belajar adalah suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara 

psikologis maupun  secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat 

psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, 

                                                             
7Saidah.., op.cit .h.176 
8Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahanya, 

(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017) 
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misalnya aktivitas berpikir, memahami , menyimpulkan, 

menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, 

mengungkapkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan 

aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan 

proses penerapan atau praktik, misalnya eksperimen atau 

percobaan , latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk) dan 

sebagainya.  

Pembelajaran pada hakikatnya proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungan belajar yang dikoordinasikan 

oleh guru. Guru adalah pencipta kondisi belajar. Pada kurikulum 

tingkat satuan pendidikan pembelajaran tematik terpadu 

diterapkan dari kelas 1 sampai 6 SD. Pembelajaran tematik 

terpadu yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-

tema (tematik terpadu).  

Berdasarkan pembelajaran tematik, seorang guru 

diharuskan memahami kreativitas pada kegitan pembelajaran yang 

tidak hanya terfokuskan atas buku cetak serta media gambar 

seperti media pembelajaran. Hal ini menjadikan siswa sedikit 

terpacu saat belajar, bahwa pemakaian media seperti sarana 

pembelajaran meski dibuat berbagai sifat yang dimiliki siswa 

yang senang bermain, yakni melalui pemakaian media permainan 

didalam pembelajaran. Pembelajaran dengan kegiatan permainan 

dapat pula dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran. 

Hal tersebut  sebagai sarana pembelajaran untuk  menciptakan 

pembelajaran yang aktif, memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk belajar mandiri, menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dengan cara bermain,  dan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
9
 

Sekolah dasar (SD) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang memiliki fungsi sangat fundamental dalam 

menyiapkan SDM yang berkualitas. SD merupakan dasar 

pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya , oleh karena itu 

pendidikan SD hendaknya dilakukan dengan cara yang tepat agar 

mampu menjadi landasan yang kuat untuk jenjang pendidikan 

                                                             
9Sri Suciati, Ika Septiana & Mei Fita Asri Untari, “Penerapan Media 

Monosa(Monopoli Bahasa) Berbasis Kemandirian Dalam Pembelajaran Di Sekolah 

Dasar”, (Semarang, Mimbar Sekolah Dasar, 2015) Vol. 2, h.176 
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selanjutnya. Masalah pendidikan di SD adalah masih tingginya 

angka putus sekolah dan mengulang kelas, kemampuan membaca 

kritis siswa SD masih rendah. Rendahnya tingkat kemampuan dan 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran disebabkan antara 

lain oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan kurang sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak usia SD.
10

 Memalui 

pembelajaran tematik siswa dapat memperoleh pengelaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri 

pengetahuan yang dipelajari secara holistic, bermakna dan 

autentik.
11

 Pembelajaran tematik kurikulum 2013 peserta didik 

harus menemukan teori sendiri dengan melakukan berbagai 

percobaan yang dilakukan. Maka guru harus lebih dituntut lebih 

kreatif dalam memadupadankan metode dengan media yang 

digunakan agar peserta didik lebih semangat dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran dikelas. Peserta didik pun bisa 

mendapatkan ilmu yang banyak serta bermanfaat dari percobaan 

yang dilakukanya.  

Berdasarkan hasil pra penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan informasi di MI Al Muhajirin Panjang Bandar 

Lampung dan MIS Ujung Bom Gudang Lelang Bandar Lampung 

disebabkan sekolah tersebut sudah memakai kurikulum2013 yang 

telah dilakukan mulai  kelas 1 sampai dengan kelas 6, diamati dari 

letak posisi duduk siswa telah diselaraskan dengan implementasi 

pembelajaran kurikulum 2013. Namun berdasarkan hasil 

observasi yang sudah dilaksanakan di MI Al Muhajirin Panjang 

Bandar Lampung dan MIS Ujung Bom Gudang Lelang Bandar 

Lampung peneliti juga menemukan kebutuhan akan media 

pembelajaran didapati bahwa bentuk media pembelajaran yang 

dipakai masih berbentuk buku paket, gambar gambar, proyektor 

dan lainnya. Pemakaian media yang begitu umum membuat 

proses belajar mengajar tidak begitu aktif sebab media 

pembelajaran yang kurang menarik sehingga membutuhkan media 

                                                             
10Masdiana, Penerapan Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Ipa Materi Pada Lingkungan Siswa Kelas 1, (Mamuju Utara: Jurnal Kreatif 

Taduko,2014), Vol.3. h.190 
11Rusman, Model-Model Pembelajaran (Pengembangan Profesionalisme 

Guru), (Jakarta: Pt Grafindopersada, 2013).h.257 
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pembelajaran yang baru juga lebih menarik untuk dapat 

meningkatkan motivasi belajar.  Pendidik hanya berpatokan 

dengan buku pegangan    tematik yang didalam buku tersebut 

masih kurang menarik dalam segi warna yang terkadang masih 

hitam putih ataupun kurang jelas dalam segi gambar, serta masih 

berbentuk 2 dimensi dan belum menggunakan bentuk 3 dimensi, 

media 3 dimensi dapat digunakan untuk membantu pemahaman 

siswa terkait materi yang masih abstrak karena media 3 dimensi 

dapat menunjukan tampaknya suatu benda yang masih abstrak 

menjadi suatu benda yang bersifat konkret.
12

 peserta didik serta 

menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa adanya 

alat bantu berupa media pembelajaran gambar rumah adat, gambar 

pakaian adat, gambar tarian daerah yang bersifat monoton dan 

kurang variatif sehingga peserta didik kurang aktif dalam 

pembelajaran maka dari itu membutuhkan media pembelajaran 

yang baru dan lebih menarik agar peserta didik lebih semangat. 
13

 

penggunaan media yang kurang efektif dapat mengakibatkan 

dampak pada pseserta didik yang kurang aktif. Peserta didik 

kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dan cenderung lebih 

suka bermain dari pada memperhatikan pelajaran. Menurut 

pendapat Nurisdik beberapa karakteristik peserta didik sekolah 

dasar yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan dan 

mempergerakan sesuatu secara langsung.
14

 Maka peneliti ingin 

mengembangkan media pembelajaran berbasis permainan, media 

permainan dirasa sangat tepat agar peserta didik lebih aktif dalam 

belajar. 

Dari permasalahan yang ada pada sekolah tersebut, maka 

solusi untuk mengatasinya merupakan seraya mengembangkan 

media pembelajaran yang kian menarik untuk menciptakan 

                                                             
12

Ahmad Harjono, A. Wahab Jufri, Kurniawan Arizona, “Implementasi 

Media Tiga Dimensi Kemagnetan Berbasis Inkuiri Melalui Strategi Kooperatif 
Terhadap Sikap Ilmiah Siswa”, (Mataram, Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, 

2015),. h. 16. 
13Hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 5 Sukaraja Bandar Lampung,hari 

Jumat tanggal 4 Januari 2019  
14 Dias Septi Indriani, “Keefektifan Think Pair Share Terhadap Akitivitas 

Dan Hasil Belajar IPS “. Jurnal of Elementary Education, Vol. 3 No. 2 (2014), h.22. 
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keinginan peserta didik untuk belajar lebih bersemangat . Peneliti 

berfikir bahwa mengembangkan sebuah permainan monopoli 

yakni permainan monopoli. Permainan monopoli adalah suatu 

pemainan yang dimainkan lebih dari dua orang, permainan ini 

lebih menekankan pada menguasai. Maksudnya menguasai dalam 

permainan adalah menguasai materi yang akan diajarkan oleh 

guru. Media permainan monopoli merupakan salah satu media 

yang dapat menimbulkan kegiatan belajar yang menarik dan 

membantu suasana belajar menjadi lebih menarik dan membantu 

suasana belajar menjadi menyenangkan dan memperoleh banyak 

pengetahuan dan materi yang dipelajari.
15

  

Permainan monopoli digunakan sebagai media 

pembelajaran karena banyak peserta didik sudah mengetahui 

permainan tersebut. Permainan monopoli tersebut guna 

menumbuhkan kondisi belajar yang aktif, tidak membosankan, 

dan tidak membuat peserta didik merasa sulit akan  selalu belajar, 

peserta didik bukan hanya sekedar untuk bermain melainkan 

sembari belajar akan begitu kegiatan proses pembelajaran yang 

peserta didik menjadi amat mengasyikan dan dapat memperkaya 

keinginan siswa  akan belajar. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilaksankan peneliti dengan pendidik  yakni Ibu  Nora Kamelia 

S.Pd sebagai pendidik dikelas 5 di MI Al Muhajirin Panjang 

Bandar Lampung dan MIS Ujung Bom Gudang Lelang Bandar 

Lampung sebenarnya belum  pernah menggunakan media 

pembelajaran monopoli. Ia pun menambahkan bahwa sangat baik 

mengembangkan media monopoli 3 dimensi ini diharapkan dapat 

menunjang semua mata pelajaran yang diberikan peserta didik.
16

 

Penentuan materi menggunakan pembelajaran tematik yang akan 

disesuaikan pada kurikulum sekarang. Pembelajaran tematik 

merupakan suatu pembelajaran yang penekananya terhadap pola 

pengorganisasian materi kedalam tema-tema tertentu yang ada 

kaitanya pada kehidupan sehari-hari. Mengembangkan media 

                                                             
15Siti Ulfaeni, dkk, „Pengembangan Media Monergi (Monopoli Energi) 

Untuk Menumbuhkan Kemampuan Pemahaman Konsep IPA Siswa SD”, Jurnal 

Profesi Pendidiksn Dasur, Vol 4 No 2 (Desember 2017), h.138 
16 Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pedidik (Ibu Suci) Selaku Guru V Di 

MIS Ujung Bom Bandar Lampung, Hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 
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yang bisa dimainkan serta menjadi penyemangat peserta didik 

dalam memahami serta menghafalkan materi pembelajaran. Media 

yang berupa game dapat membuat peserta didik merasa senang 

dan nyaman dalam pembelajaran dan tidak merasa terbebani untuk 

belajar.  

 Berkenan dengan hal ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengembangan media yang dapat 

membantu proses belajar peserta didik. media yang dapat 

digunakan peserta didik untuk bermain sambil belajar serta 

berlatih soalsoal sekaligus, akan memilih tema yang cocok untuk 

dipergunakan. Peneliti sudah mempelajari setiap tema pada kelas 

5 maka peneliti menganggap tema yang amat pantas dapat 

digunakan pada penelitian merupakan tema 8 lingkungan sahabat 

kita berdasarkan pada isi materi yang tersaji pada tema tersebut 

dalam tema ini peserta didik diharapkan dapat mempunyai rasa 

toleransi yang besar terhadap keragaman yang ada di negara 

Indonesia ini.
17

 Peneliti memberi nama penelitianya yakni 

“Pengembangan Media Monopoli 3 Dimensi Pada Tema 

Lingkungan Sahabat Kita Peserta Didik kelas V SD/MI”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat 

diidentifikasi masalah yang muncul iyalah: 

1. Proses belajar yang kurang bervariatif sehingga proses belajar 

masih monoton. 

2. Peserta didik dalam belajar selalu menggunakan sumber 

belajar berbetuk buku cetak serta media pembelajaran yang 

kurang inovatif.  

3. Belum pernah mempergunakan media pembelajaran monopoli 

3 dimensi ini sebagai sumber belajar peserta didik di sekolah.   

 

 

 

 

                                                             
17 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Lingkungan Sahabat Kita 

Tema 8 Buku Tematik Kurikulum 2013. (Jakarta:Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan,2017),h.ii 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran cuma dipergunakan untuk tema 8 yakni 

lingkungan sahabat kita.  

2. Media pembelajaran hanya digunakan untuk dikelas V. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, kemudian permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media monopoli 3 dimensi pada 

tema lingkungan sahabat kita Peserta Didik Kelas V SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan pengembangan media monopoli 3 

dimensi pada tema lingkungan sahabat kita Peserta Didik 

Kelas V SD/MI? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan 

media monopoli 3 dimensi pada tema lingkungan sahabat kita 

Peserta Didik Kelas V SD/MI? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

1. Mengembangkan media pembelajaran monopoli 3 dimensi 

pada tema lingkungan sahabat kita peserta didik kelas V 

SD/MI.  

2. Untuk mengetahui kelayakan dari pengembangan media 

Pembelajaran Monopoli 3 dimensi pada tema lingkungan 

sahabat kita Peserta Didik Kelas V SD/MI. 

3. Mengetahui respon peserta didik dalam  Pengembangan 

Media Pembelajaran Monopoli 3 dimensi pada tema 

lingkungan sahabat kita Peserta Didik Kelas V SD/MI. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Manfaat yang dapat diperoleh dan didapatkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi peserta didik 

a. Mempermudah peserta didik dalam memahami materi.  
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b. Proses pembelajaran jadi menyenangkan dan 

bersemangat.  

 

2. Bagi pendidik 

a. Mempermudah guru dalam proses belajar 

b. Pendidik dapat menjadikan media pembelajaran monopoli 

3 dimensi pada tema lingkungan sahabat kita untuk bahan 

mempertimbangkan media pembelajaran peserta didik 

kelas V.  

 

3. Bagi peneliti 

Menjadi sarana pengembangan diri serta menambah 

pengalaman dan pengetahuan terkait dengan media monopoli 

3 dimensi dan bagaimana pengembangan sebuah media 

pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius  yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Pada bahasa 

Arab media merupakan perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Apabila media dimengerti 

secara garis besar yaitu manusia, materi dan kejadian yang 

membangun suasana yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Pengertian ini, pendidik, buku paket, dan lingkungan sekitar 

sekolah merupakan suatu media.
18

 Association for Education 

and Comunication (AECT) mendefinisikan media yaitu 

merupakan salah satu rupa dan saluran yang digunakan agar 

menyampaikan pesan dan informasi.
19

 Penggunaan media 

merupakan aspek berharga pada aktivitas pembelajaran. 

Penggunaan media pada cara pembelajaran akan 

menumbuhkan dorongan serta hasrat yang baru, 

menumbuhkan dorongan serta rangsangan aktivitas belajar, 

apalagi mendukung dampak psikologis untuk siswa serta 

implementasi media pembelajaran bakal membangkitkan 

kondisi belajar yang lebih mengasikan.
20

 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar yang tidak 

dipisahkan karena sebagai sarana penghubung antar guru dan 

peserta didik. Media pembelajaran adalah alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

                                                             
18Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 3. 
19Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani. 

(Yogyakarta: Laksitas, 2016), h. 3. 
20Nurul Hidayah, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik 

Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Iv Mi Nurul Hidayah Roworejo 
Negerikaton Pesawaran, (Bandar Lampung” Terampil Jurnal Pendidikan Dan 

Pembelajaran Dasar Uin Raden Intan Lampung,2017) Vol. 4. h. 35. 
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untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar.  

Media  dipergunakan pada pembelajaran untuk 

maksud menjadi bahan, fasilitas dan alat bantu peserta didik 

untuk mencerna bahan belajar. Media pembelajaran berupa 

objek pada  bentuk: artefak adalah benda langsung 

dipergunakan, audio adalah media suara, visual adalah media 

gambar, dan audio visual adalah suara dan gambar seluruh 

media dipergunakan buat memberikan materi pada 

pembelajaran yang dilaksanakan guru.
21

 

Media pada pembelajaran berfungsi memperjelas 

pesan yang disampaikan guru. Media memudahkan siswa 

belajar memberikan pengalaman konkrit, menarik perhatian, 

mengaktifkan indera siswa, dan membangkitkan dunia teori 

dengan realitanya.
22

 Pemakaian atau pemilihan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses belajar dan 

pembelajaran dapat membangkitkan minat dan keinginan 

yang baru rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruhpengaruh terhadap peserta didik.  Penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses belajar dan 

pembelajaran akan sangat membantu efektivitas proses 

penyampaian pesan atau materi pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.
23

 

Tersedianya media pembelajaran sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian indicator pembelajaran. Karena melalui 

media pembelajaran, materi dapat lebih mudah dipahami oleh 

siswa. Hal tersebut sesuai dengan fungsi media pembelajaran, 

yaitu media berfungsi sebagai perantara untuk 

mennyampaikan informasi kepada siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran akan  dinyatakan mengasikan 

                                                             
21Heru Kurniawan, Pembelajaran Kreatif Bahasa 

Indonesia.(Jakarta:Kencana: 2015).h. 70 
22Rosita Primasari, Penggunaan Media Pembelajaran Di Madrasah Aliah 

Negeri Sejakarta Selatan, (Jakarta: 2014) Vo.1,h. 68 
23 Syafrudin Nurdin, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta:PT 

Rajagrafindo Persada, 2016) h. 120 
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andaikan keadaan didalam kelas diperkirakan santai,lepas 

pada himpitan, bahagia, memikat, lalu bisa menambahkan 

minat belajar beseta pemfokusan siswa.
24

  

Dari pendapat yang dipaparkan peneliti dapat menarik 

kesimpulan media pembelajaran yakni proses penyampaian 

pesan kepada peserta didik dengan berisikan materi 

pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih 

memahami materi yang ada dalam kurikulum yang 

disampikan agar tercapai sebuah tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

 

2. Prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan 

media pada setiap kegiatan belajar mengajar, berikut 

dijelaskan berbagai prinsip yang harus diamati oleh setiap 

pendidik adalah sebagai berikut:
25

 

a. Tidak terdapat media, mekanisme bersama keahlian 

pengalaman yang amat bagus buat belajar. 

b. Percayalah maka pemakaian media harus serasi atas  

sasaran khusus pembelajaran. 

c. Kamu patut melihat secara merata kesesuain antara 

kandungan  dan maksud utama program. 

d. Media mesti memperhitungkan keselarasan penggunaanya 

dan aturan pembelajaran yang akan dipilih. 

e. Penentuan media janganlah bergantung atas penentuan 

beserta pemakaian media tertentu saja. 

f. Mengertilah maka media yang amat baguspun bilamana 

bukan dipergunakan dengan bagus bakal berakibat kurang 

bagus ataupun media tersebut dipergunakan pada 

lingkungan kurang bagus.  

                                                             
24 Ida Fiterani,”Membudayakan Iklim Semangat Belajar Pada Siswa 

Sekolah Dasar”,(Bandar Lampung” Terampil Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Dasar Uin Raden Intan Lampung,2015), Vol.2, h.66. 
25Ali Mudlofir Dan Evi Fatimatur Rusydiyah. Desain Pembelajaran 

Inovatif. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017).h.150. 
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g. Pengalaman, potensi, minat serta kapasitas seseorang dan 

gaya belajar memungkinkan terpengaruhnya hasil 

pemakaian media. 

Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap media harus 

memperhatikan efektivitas dan efisien dan harus sesuai 

dengan minat, kebutuhan, serta kondisi peserta didik agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

 

3. Fungsi Media Pembelajaran  

Media memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi 

komponen-komponen lainnya, yaitu sebagai komponen yang 

dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada 

pembelajar. Pada proses penyampaian pesan ini sering kali 

terjadi gangguan yang mengakibatkan pesan pembelajaran 

tidak diterima oleh pembelajar seperti apa yang dimaksud 

oleh penyampai pesan.
26

 Fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

cipitakan oleh guru.
27

 

Pentingnya media pembelajaran karena media 

pengajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan 

gembira bagi murid-murid dan memperbarui semangat 

mereka membantu memantapkan pengetahuan peserta didik 

serta menghidupkan pelajaran. Secara garis besar media 

pembelajaran memiliki fungsi antara lain: 
28

 

a. Mengefensiensi penyajian pesan untuk tidak terlalu 

bersifat verbalitas, agar memudahkan peserta didik dalam 

memahami informasi tersebut. 

b. Mengatasai keterbatasan ruang waktu dan daya indra. 

c. Menarik perhatian peserta didik dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

d. Menumbuhkan gairah belajar pada peserta didik. 

                                                             
26 Ali Mudlofir Dan Evi Fatimatur Rusydiyah.., op.cit. h.128. 
27 Azhar Arsyad.., op.cit .h.19. 
28 Syafrudin Nurdin.., op.cit .h.120. 
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e. Memungkinkan terjadinya interaksi secara yang lebih 

langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan 

kenyataan. 

f. Memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri 

menurut kemampuan dan minatnya. 

g. Menyocokan pengalaman dan pendapat antar peserta 

didik dalam menerima informasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpukan bahwa fungsi 

dan kegunaan ialah untuk mempernyata penyampaian catatan 

dan kabar bisa menambah, memusatkan, ketertarikan peseta 

didik. Selain dari pada itu media memiliki makna dan tujuan 

masing-masing, diharapkan pendidik dapat menentukan media 

yang sesuai dengan kebutuhan pada saat proses belajar dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 

4. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang 

baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

itu juga memelihara perencanaan yang baik.
29

 Dalam 

penggunaanya media pembelajaran tidak dipakai begitu saja 

oleh pendidik karena menurut Gagne (Gerlach & Elly, 1980) 

tidak ada satu media yang paling cocok untuk mencapai 

semua tujuan. Media pembelajaran yang kita pakai untuk satu 

tipe pokok bahasan akan berbeda dengan isi pokok bahasan 

yang lain. Prinsip-prinsip pemilihan media adalah sebagai 

berikut:
30

 

a. Tidak ada satupun media, prosedur dan pengalaman yang 

paling baik untuk belajar. 

b. Percayalah bahwa penggunaan media itu sesuai dengan 

tujuan khusus pembelajaran. 

c. Anda harus mengetahui secara menyeluruh kesesuaian 

antara isi dan tujuan khusus program. 

d. Media harus mempertimbangkan kesesuaian antara 

penggunaanya dan cara pembelajaran yang dipilih. 

                                                             
29 Azhar Arsayd.., op.cit .h.67. 
30 Ali Mudlofir, Dan Evi Fatimatur Rusydiyah.., op.cit .h.150. 
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e. Pemilihan media itu sendiri janganlah tergantung pada 

pemilihan dan penggunaan media tertentu saja. 

f. Sadarlah bahwa media yang paling baikpun apabila tidak 

dimanfaatkan secara baik akan berdampak kurang baik 

atau media tersebut digunakan dalam lingkungan yang 

kurang baik. 

g. Kita menyadari bahwa pengalaman, kesukaan, minat dan 

kemampuan individu serta gaya belajar mungkin 

berpengaruh terhadap hasil penggunaan media. 

h. Kita menyadari bahwa sumber-sumber dan pengalaman 

belajar bukanlah hal yang berkaitan dengan baik dan 

buruk tetapi sumber dan pengalaman belajar ini berkaitan 

dengan hal yang konkret atau abstrak.  

 

5. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam pembelajaran beraneka 

ragam, seseorang guru harus dapat memilih salah satu media 

pembelajaran yang akan digunakan. Penggunaan atau 

pemilihan media harus disesuaikan dengan materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.
31

 Secara umum, media 

pembelajaran mempunyai jenis-jenis media pembelajaran 

yang pernah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa media pembelajaran terdapat jenis-jenis  adalah 

antara lain: 

a. Media berbasis visual, media yang memvisualkan catatan 

atau kabar yang dikembangkan dalam berbagai bentuk, 

seperti foto, gambar atau ilustri, sekta atau gambar garis. 

Unsur-unsur media visual yang harus dipertimbangkan 

menurut Kustandi dan Sujipto yaitu unsur kesederhanaan, 

keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, 

tektur, dan warna.  

b. Media berbasis audiovisual, media yang mengembangkan 

keterampilan mendengarkan dan mengevaluasi apa yang 

telah didengar sehingga dapat mendapatkan informasi 

dengan apa yang ia dengar. 

                                                             
31 Syafrudin Nurdin.., op.cit .h.121. 
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c. Media berbasis computer, media yang sering digunakan 

dalam perkembangan zaman ditambah lagi dengan 

teknologi jaringan dan internet, sehingga menjadi sumber 

dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Media eduitment, media yang menggabungkan prinsip 

hiburan dengan pendidik. Dengan adanya unsur hiburan, 

media berbasis eduitment ini akan lebih diminati peserta 

didik dibanding software pembelajaran biasa. 

e. Film animasi, media video audio yang didefinisikan 

sebagai gambar-gambar yang muncul dan bergerak 

sehingga pembelajaran lebih bermakna.
32

 

Dari pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

terdapat banyak jenis-jenis media pembelajaran dapat 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menunjang 

pembelajaran yang efektif sebagai alat untuk menyampaikan 

informasi dalam media tersebut. 

 

6. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan ely mengemukakan tiga ciri media yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa 

saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru 

tidak mampu melakukanya.
33

 

a. Ciri fiksatif 

Ciri ini yang memaparkan kemampuan media rekam, 

nyimpan, melestarikan, serta merekontruksi suatu 

kejadian. Ciri fiksatif tersebut, media memungkinkan 

suatu rekaman peristiwa yang muncul pada sewaktu-

waktu tertentu ditrasnportasikan tidak mengenal waktu. 

b. Ciri Manipulative 

Transformasi suatu peristiwa bisa jadi media mempunyai 

karakter manipulative. Peristiwa yang menghabiskan 

durasi berhari-hari bisa disampaikan untuk peserta didik 

pada durasi 2 atau 3 menit melalui cara pengambilan 

gambar time lapse recording. Kemampuan media dari ciri 

                                                             
32 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoretis 

Dan Praktik  (Jakarta: Kencana, 2014), h. 54-55.  
33 Azhar Arsyad.., op.cit .h.15. 
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manipulative membutuhkan reaksi yang betul betul 

dikarenakan bila terjadi atau pemotongan bagian-bagian 

yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan dalam 

pengaturan kembali urutan-urutan kejadian atau 

pemotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi 

pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan 

membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat 

mengubah sikap mereka kearah yang tidak diinginkan. 
34

 

c. Ciri distributive 

Ciri distributive dari media memungkinkan suatu objek 

atau peristiwa ditransportasikan melalui ruang dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah 

besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relative 

sama mengenai kejadian itu. Distribusi media tidak hanya 

sebatas pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-

sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, namun juga 

media itu dapat disebar keseluruh pelosok tempat yang 

diinginkan dimana saja misalnya buku teks, video, film 

maupun rekaman.
35

 

Didalam Al-Quran secara tersirat berupa media suara 

yang ditangkap oleh indra pendengar, media visual yang 

ditangkap oleh indra penglihatan, seperti yang tercantum 

dalam QA. An Nahl ayat 78 berikut: 

                

                    
 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan 

Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur” 

 

Pelaksanaan petugas sebagai pendidik, guru perlu 

dilandasi langkah-langkah dengan sumber ajaran agama, 

                                                             
34 Giri Wiarto.., op.cit .h.19. 
35 Azhar Arsyad.., op.cit .h.15. 
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sesuai firman Allah SWT dalam pelaksanaan tugas sebagai 

pendidik, guru perlu dilandasi sumber ajaran agama, sesuai 

firman Allah SWT dalam Surah An Nahl ayat 44, yaitu: 

                           

          
Artinya : “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka 

memikirkan, 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

salah satu cirri dari media pembelajaran adalah bahwa media 

mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada 

penerima yaitu siswa. Akan tetapi yang terpenting adalah 

media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan 

kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam 

proses belajar mengajar.  

 

7. Pengembangan Media Pembelajaran 

Secara garis besar kegiatan pengembangan media 

pembelajaran terdiri atas tiga langkah besar yang harus dilalui, 

yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan penilaian. 

Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau 

rancanganpengembangan program media. Terdapat langkah-

langkah yang harus diambil dalam pengembangan program 

media menjadi enam langkah sebagai berikut
36

 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

b. Merumuskan tujuan instruksional dengan operasional 

dank has.  

c. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang 

mendukung tercapainya tujuan. 

d. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

e. Menulis naskah media  

                                                             
36 Syafrudin Nurdin.., op.cit .h.122. 
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f. Mengadakan tes dan revisi 

Media pembelajaran meliputi berbagai jenis, antara 

lain (1) Media grafis atau media dua dimensi, seperti gambar, 

foto, grafik atau diagram, (2) Media model solid atau media 

dimensi tiga, seperti model-model benda ruang dimensi tiga, 

dan diaroma (3) Media proyeksi seperti film. Filmstrip, ohp 

(4) Media informasi, computer, dan internet (5) lingkungan.
37

 

 

8. Kelebihan Media Pembelajaran 

Keuntungan media pembelajaran hendak menciptakan 

sebagian perihal yang makin positif seperti:
 38

 

a. Bertambah menarik. 

b. Lebih interaktif. 

c. Durasi yang makin mampu dimaksimalkan. 

d. Hasil belajar berkembang.  

e. Fungsi pengajar makin positif. 

Maka, media pembelajaran ialah bagian penting dalam 

sumber belajar yang dapat mendukung pada pemberian bahan 

pembelajaran dikelas.  

 

B. Permainan Monopoli 

1. Karakter Permainan Monopoli 

Mengikuti aturan yang berlaku dapat membuat korelasi 

antara satu dengan lainnya dengan cara permaian. Teori 

feriobel menyatakan maka permainan terdapat hubunganya 

melalui belajar, sebab karena bermain mampu mengasah 

pemfokusan peserta didik saat belajar.
39

 Monopoli adalah 

salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. 

tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di 

atas papan melalui pembelian, penyewaan dan pertukaran 

property dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. 

Monopoli pembelajaran adalah sebuah sarana edukatif, di 

                                                             
37 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany.., op.cit .h.188. 
38 Azhar Arsyad.., op.cit .h.25-27. 
39 Yudesta Erfaylina. Aktivitas Bermain Dan Perkembangan Jasmani Anak 

(Bandar Lampung: Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar UIN Raden 

Intan Lampung, 2016), Vol. 3, h. 147. 
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mana dimainkan oleh dua orang atau lebih. Tujuan utama dari 

permainan monopoli biasanya yaitu menguasai ilmu 

pengetahuan di dalam permainan monopoli tersebut dengan 

cara menjawab pertanyaan yang telah disediakan.
40

 

Pada pembelajaran permainan monopoli, intinya sama 

dengan permainan monopoli biasa yakni menguasai. 

Mengusai pada permainan ketika pembelajaran adalah bukan 

hanya menguasai kekayaan akan tetapi menguasai 

pengetahuan yang dipelajari serta dapat memperoleh poin 

sebanyak-banyaknya dengan menjawab pertanyaan dalam 

permainan tersebut. 

Permainan monopoli ini sebenarnya tidak mengalami 

perkembangan dan tidak ada yang memproduksinya secara 

luas. Pada 1910, sebuah perusahaan di New York bernama 

The Economic Game Company mulai memproduksinya. 

Permainan ini semakin lama semakin berkembang. Salah satu 

variasi permainan ini adalah Auction Monopoly yang disingkat 

menjadi Monopoly. Permainan inilah yang akhirnya kita kenal 

sekarang. Parker Brothers mulai memproduksi permainan ini 

pada 5 November 1935. Permainan ini dapat dimainkan 

apabila terdapat dua hingga enam orang, masing-masing 

pemain diberikan modal uang dengan jumlah yang sama. 

Pemain pertama dalam monopoli harus melemparkan 

sepasang dadu dan berjalan sesuai jumlah dadu yang keluar. 

Pemain diperbolehkan untuk membeli petak tanah yang belum 

ada pemiliknya. Dia dapat membangun rumah dan hotelnya, 

sedangkan untuk pemain lain yang memasukin kawasan 

rumah dan hotel diharuskan untuk membayar uang sewa 

sesuai dengan penjelasan yang tertera di kartu. Jika pemain 

berhenti dikotak “dana umum” atau “kesempatan”, dia harus 

mengambil kartu yang tersedia di tengah papan, lalu 

mengikuti instruksi yang ada. Permainan ini memakan waktu 

yang cukup lama. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki 

                                                             
40

 Dias Hendyanto Dwiputra, “Pengembangan Media MonopolI 

Pembelajaran IPA Penggolongan Hewan Untuk Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 
1 Siduadi Sleman’. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2016,h19. 



 22 

jumlah uang paling banyak.
41

 Beberapa alat yang dibutuhkan, 

antara lain: 

1. Pion berbentuk boneka yang memamakai pakaian adat 

Indonesia 

2. Dadu 

3. Kartu hak milik  

4. Papan permainan monopoli 

5. Kartu reward 

6. Kartu sanksi 

7. Skor  

8. Kartu bank soal 

 

2. Peraturan Permainan Monopoli  

Secara bergantian pemain melemparkan dadu agar 

dapat menjalankan pion. Tujuan dari pion yang akan 

dijalankan untuk memasuki  petak-petak yang terdapat di 

dalam papan permainan monopoli. Pion melangkah sesuai 

dengan poin dadu dari kotak satu ke kotak lainya sesuai 

dengan jumlah nilai dadu yang ditunjukan. Terdapat lembar 

petunjuk sebagai penjelasan peraturan pada permainan 

monopoli ini.  

 

3. Spesifikasi Monopoli 3 Dimensi 

Media monopoli 3 dimensi yang dikembangkan oleh 

peneliti ini memiliki beberapa perbedaan komponen dari 

permainan monopoli yang biasanya ada. 

a. Papan permainan 

Papan  permainan memuat 20 petak dengan bentuk 

persegi ini yang berisikan materi yang diberi gambar 

berupa rumat adat, pakaian adat, tarian daerah, kesenian 

tradisonal dan gambar lainnya. 

b. Dadu 

Bentuk dadu di dalam permainan monopoli ini 

merupakan sama dengan permainan monopoli biasanya, 

                                                             
41 Dian Kristiani, Ensiklopedia Negeriku Permainan Tradisional, (Jakarta: 

PT Bhuana Ilmu Populer, 2014), h. 105-106.  
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yang membedakan disini peneliti memakai hanya satu 

dadu untuk menyingkat waktu permainan karena petak 

dalam permainan hanya berjumlah 20 petak sehingga 

jarak loncatan tidak terlalu jauh dan banyak, yakni berupa 

dadu yang memiliki mata dadu yang berupa titik. Jumlah 

titik dalam dadu tersebut iyalah menunjukan berapa 

langkah yang harus dijalankan oleh peserta didik  

c. Pion  

Pion adalah istilah yang digunakan untuk penanda yang 

mewakili pemain. Pion dalam permainan monopoli  yang 

dipakai peneliti yaitu berbentuk 3 dimensi berupa boneka 

yang memakaian pakaian adat Indonesia. Pion ini dipilih 

untuk menarik perhatian dan minat siswa agar lebih 

semangat dalam bermain serta menambah wawasan dalam 

memahami bentuk pakaian adat.  

d. Kartu hak milik  

Kartu hak milik tanah adalah kartu berisi materi yang 

menjadi hak pembeli petak. Siswa yang membeli petak 

maka akan mendapat kartu hak milik sesuai dengan 

kategori petak yang didalamnya terdapat materi serta skor 

untuk pemain yang mampir kepetaknya. Apabila pemain 

dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan pemilik 

maka kartu hak milik maka iya tidak membayar uang 

sewa. Akan tetapi apabila pemain tidak bisa menjawab 

maka harus membayar denda kepada pemilik petak 

dengan mengurangi skor sesuai dengan yang tertera pada 

kartu hak milik.  

e. Kartu reward  

Kartu reward ini akan didesain dengan memasukan motif 

batik Indonesia ini didalamnya terdapat perintah yang 

menguntungkan yang harus dilakukan oleh pemain 

apabila ia memasuki petak kartu reward.  

f. Kartu sanksi 

Kartu sanksi ini akan  terdapat kerugian ataupun soal 

pertanyaan yang disesuaikan dengan materi yang harus 

dijawab oleh pemain apabila ia memasuki petak.  

g. Skor  
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Skor ini berbentuk bintang merupakan pergantian dari 

jumlah uang kertas yang dimodivikasi dengan 

menggunakan skor agar tidak menimbulkan pikiran 

negative dalam bermain apabila memakai uang kertas.  

h. Kartu bank soal 

Kartu bank soal berisikan kumpulan pertanyaan seputar 

materi yang harus dijawab oleh kelompok lain. Kartu 

bank soal terdapat materi PKN, Seni Budaya, IPA,IPS, 

Bahasa Indonesia.  

 

4. Manfaat Permainan Monopoli  

Adapun manfaat dari permainan monopoli dalam 

pembelajaran antara lain
42

 

a. Kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih jelas dan 

menarik, dikarenakan peserta didik mendapatkan 

pengalaman secara nyata untuk memahami konsep belajar 

dan gambar-gambar yang telah dimodifikasi serta model 

permainannya dapat lebih menarik peserta didik.   

b. Kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan 

aktif, sesuai dengan prinsip belajar. Slameto menjelaskan 

bahwa dalam belajar setiap siswa harus diusahakan 

partisipasi aktif dan belajar perlu ada interaksi siswa 

dengan lingkungannya. Pendidik banyak memberikan 

kebebasan terhadap peserta didik untuk dapat mengamati 

sendiri, belajar sendiri dan memecahkan masalah sendiri. 

Adanya pembelajaran dengan memakai permainan 

monopoli ini dalam pembelajaran menjadikan lebih 

interaktif karena peserta didik mempunyai kesempatan 

untuk berinteraksi baik dengan temannya, lingkungan 

sekitar dan pendidik.   

c. Dengan adanya media ini dapat mengefesiensi waktu dan 

tenaga, ketepatan dalam mengolah waktu dan tenaga yang 

dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau ketepatan 

dalam penggunaan waktu dan tenaga.  

                                                             
42Dina, Meningkatkan Hasil Belajar Kelas Iii Dengan Menggunakan Media 

Politik (Monopoli Matematika) Pada Matematika Materi Pengukuran Berat, 

(Madiun, Jurnal Review Pendidikan Islam,2014) Vol. 01, h.198.  
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d. Merubah peran pendidik ke arah yang lebih produktif, 

supaya pendidik mempunyai kemampuan untuk 

mengubah perilaku peserta didik yang lebih produktif   

e. Memudahkan dan menyederhanakan dalam 

pengoperasiannya.  

f. Sesuatu yang mengasikan untuk dilakukan karena pemain 

berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan dan 

menjadi menang. 

 

C. Tema Lingkungan Sahabat Kita 

Kata tema berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti 

“menempatkan” atau “meletakkan” dan kemudian kata itu 

mengalami perkembangan sehingga kata tithenai  berubah 

menjadi tema.
43

Tema merupakan alat atau wadah untuk 

mengenalkan berbagai  konsep kepada peserta didik secara utuh. 

Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan 

isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya 

perbendaharaan bahasa peserta didik dan membuat pembelajaran 

lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar peserta didik 

mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas.
44

 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan 

antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi dengan 

menggunakan tema tertentu. Tema tersebut kemudian diulas dari 

berbagai sudut pandang baik dari pandangan ilmu pengetahuan 

social, ilmu pengetahuan alam, sehingga memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik.
45

  

Pada penelitian pengembangan media pembelajaran Monopoli 

3 Dimensi, peneliti mengamambil tema 7 yaitu “Lingkungan 

Sahabat Kita”. Terdapat 3 subtema yaitu Manusia dan 

Lingkungan, Perubahan Lingkungan dan Usaha Pelestarian 

                                                             
43 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014),h. 80 
44 Trianti Ibnu Badar. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik. 

(Jakarta : Kencana: 2015) Hlm. 283 
45 Kadir Dan Hanun Asrohah. Pembelajaran Tematik (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada. 2014) Hlm.  
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Lingkungan. Setiap subtema terdapat beberapa mata pelajaran dan 

6 pembelajaran yang digolongkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada subtema 1 “Manusia dan Lingkungan”. Materi yang 

dipelajari adalah IPA menganalisis siklus air dan dampaknya pada 

peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup, membuat 

karya tentang skema siklus air berdasarkan onformasi dari 

berbagai sumber. IPS mempelajari tentang menganalisis peran 

ekonomi dalam upaya menyejahterahkan kehidupan masyarakat di 

bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa Indonesia serta hubunganya dengan karakteristik 

ruang, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam 

upaya menyejahterahkan kehidupan masyarakat di bidang sosial 

dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.  

PPKN mempelajari tentang mensyukuri keragaman sosial 

masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam 

konteks Bhineka Tunggal Ika, Bersikap toleran dalam keragaman 

sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, 

Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, 

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial 

budaya masyarakat, SBDP mempelajari tentang memahami 

tangga nada, menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada 

dengan iringan music. Bahasa Indonesia mempelajari tentang 

menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi, menyajikan kembali persitiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

Pada subtema 2 yaitu: “Perubahan Lingkungan” Materi 

pelajaran yang akan dipelajari adalah IPA mempelajari tentang 

manganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi 

serta kelangsungan makhluk hidup, membuat karya tentang skema 

siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. IPS 

mempelajari tentang menganalisis peran ekonomi dalam upaya 

menyejahterahkan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan 

budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa 

Indonesia serta hubunganya dengan karakteristik ruang, 

menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya 

menyejaterahkan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan 

budayauntuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.  
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PPKN mempelajari tentang mensyukuri keragaman sosial 

masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam 

konteks Bhineka Tunggal Ika, bersikap toleran dalam keragaman 

sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, 

menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, 

menyelenggarakan kegaiatan yang mendukung keragaman sosial 

budaya masyarakat, SBDP mempelajari tentang memahami pola 

lantai dalam tari kreasi daerah, mempraktikan pola lantai pada 

gerak tari kreasi daerah. Bahasa Indonesia mempelajari tentang 

menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada 

teks nonfiksi, menyajikan kembali persitiwa atau tidakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi.  

Pada subtema 3 IPA menganalisis siklus air dan dampaknya 

pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, 

membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi 

dari berbagai sumber. IPS mempelajari tentang menganalisis 

peran ekonomi dalam upaya menyejahterahkan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubunganya 

dengan karakteristik ruang, menyajikan hasil analisis tentang 

peran ekonomi dalam upaya menyejahterahkan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa.  

PPKN mempelajarai materi tentang mensyukuri keragaman 

sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam 

konteks Bhineka Tunggal Ika, bersikap toleran dalam keragaman 

sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, 

menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, 

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial 

budaya masyarakat. SBDP mempelajari tentang memahami 

gambar cerita, membuat gambar cerita. Bahasa Indonesia 

mempelajari tentang menguraikan urutan tentang persitiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi, menyajikan kembali 

peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi. Adapun beberapa contoh ayat-ayat yang 

berkaitan dengan materi tema lingkungan sahabat kita sebagai 

berikut: 
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1. Q.S Al-Hujarat ayat 13 

                      

                           

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal. 

Kandungan ayat diatas menjelaskan tentang 

persaudaraan islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa 

dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan dan wilayah 

melainkan didasari oleh ikatan aqidah.  

 

2. Q.S Ar-Rum Ayat 22 

                    

                  
22. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan 

warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 

Kandungan ayat diatas menjelaskan tentang tanda-

tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yaitu penciptaan langit 

dan bumi, sebagai peristiwa yang luar biasa besarnya dan 

sangat teliti dan cermat. Kebesaran Allah tidak hanya berada 

di langit dan di bumi saja. Tetapi kebesaran Allah juga dapat 

terlihat pada bahasa-bahasa yang dipergunakan makhluk 

ciptaanya.  

Contohnya negara Indonesia, negara Indonesia 

memiliki 746 bahasa daerah yang teridentifikasi. Keragaman 

bahasa menambah kekayaan budaya Indonesia, untuk 
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mempertahankan keragaman budaya bangsa Indonesia, sudah 

sepatutnya kita melestarikannya dengan cara mempelajari 

bahasa daerah sendiri.  
3. Q.S Al-Maidah Ayat 2 

                          

                       

                              

                        

                           

      
2.Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.  

Kandungan ayat diatas tentang sesame manusia harus 

saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Contohnya 

apabila ada seseorang yang mengalami musibah kita wajib 

membantunya dan larangan untuk menolong dalam berbuat 

dosa contohnya tolong menolong saat ulangan, membantu 

teman dengan cara mencontekkan jawaban.  

 

D. 3 Dimensi 

Jenis media yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran 

pendidikan dan pengajaran di antaranya yaitu seperti media 2 

dimensi, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan 

lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran..
46

 Media 3 

dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang 

                                                             
46 Ahmad Harjono, A. Wahab Jufri, Kurniawan Arizona, “Implementasi 

Media Tiga Dimensi Kemagnetan Berbasis Inkuiri Melalui Strategi Kooperatif 
Terhadap Sikap Ilmiah Siswa”, (Mataram, Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, 

2015),. h. 16. 
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penyajianya secara visual 3 dimensional. Kelompok media ini 

dapat terealisasikan sebagai media sebagai benda asli baik hidup 

maupun mati dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang 

mewakili aslinya.
47

 Media 3 dimensi adalah media yang termasuk 

media menurut bentuk dan ciri fisik yang memiliki ukuran 

panjang, lebar, dan tebal serta dapat diamati dari berbagai arah 

pandang mana saja.
48

 

Media 3 dimensi yang biasa digunakan ketika pengajaran 

merupakan boneka dan model. Model merupakan tiruan 3 dimensi 

pada beberapa bahan jelas yang amat besar, amat jauh, amat 

jarang atau amat susah buat dimasukan ke ruang kelas serta 

dipelajari peserta didik dalam bentuk aslinya. Untuk 

memperlihatkan permainan boneka merupakan jenis model yang 

digunakan.
49

  

Hujair Al Sanaky berpendapat bahwa Media 3 dimensi dapat 

mengarahkan imajinasi siswa terhadap suatu benda yang akan 

dijelaskan. Media 3 Dimensi juga dapat meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa terhadap apa yang sedang dipelajari sehingga timbul 

pertanyaan siswa yang akan membuat interaksi antara guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
50

 Media 3 dimensi 

adalah media yang dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup 

atau mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili 

aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media 

pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas. Maka benda 

tiruanya dapat pula berfungsi sebagai media pembelajaean 

                                                             
47

 Daryanto, “Media Pembelajaran Perananya Sangat Penting Dalam 

Mencapai Tujuan Pembelajaran” , (Yogyakarta:Gava Media, 2016).h.29. 
48 Akhmad Arifudin, Dedi Kuswandi, Yerry Soepriyanto, “Pengembangan 

Media Obyek 3 dimensi Digital Sel Hewan Dan Tumbuhan Memanfaatkan Piramida 

Hologram Untuk MTS. (Semarang: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 2019). h.11 
49 Nana sudjana, ahmad rivai, “Media Pengajaran (Penggunaan dan 

Pembuataanya), (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 156. 
50 Ariski Septian, Jintar Tampubolon, “Pengaruh Pembelajaran 

Menggunakan Media Tiga Dimensi (3D) Terhadap Hasil Belajar Menggambar 

Dengan Perangkat Lunak Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan 
SMK NEGERI 2 Meulaboh”. (Aceh, Journal Educational Building, 2015) Vol. 1, h. 

73 
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efektif.
51

 Media 3 dimensi merupakan sebuah media yang dapat 

memberikan sebuah pengalaman baru kepada siswa. Melalui 

media 3 dimensi siswa dapat mengamati dan menemukan 

keterampilan dari arah pandang dan dari segala sisi. Media 3 

dimensi merupakan bentuk dari model yang mirip dengan 

aslinya.
52

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan 

bahwa media 3 dimensi adalah media yang yang tampilanya dapat 

diamati dari arah pandang mana saja serta mempunyai panjang, 

lebar, tinggi dan volume dapat pula berwujud sebagai tiruan yang 

mewakili aslinya.   

Media monopli 3 dimensi ini adalah media pembelajaran yang 

ingin dikembangkan oleh peneliti. Media ini sejatinya sama 

dengan seperti permainan monopoli biasanya, akan tetapi yang 

membedakan adalah bentuk serta cara bermainya. Akan tetapi 

terdapat perbedaan di papan monopoli karena peneliti akan  

membuat bentuk rumah adat disetiap petak pojok seperti di petak 

finish dan petak selesai.  

Pada penelitian pengembangan media pembelajaran monopoli 

3 dimensi, peneliti membuat pion serta papan monopoli seperti 3 

dimensi. Pada pion peneliti memakai 4 pion boneka dengan 

memakai tarian berasal dari provinsi pakaian tari cangget berasal 

dari Lampung, tari piring berasal  dari Sumatra Barat, tari bedhaya 

berasal dari DI Yogyakarta, tari  sekapur sirih berasal dari Jambi.  

Perbedaan papan monopoli peneliti dan papan monopoli yang 

biasanya adalah di dalam permainan ini memiliki  kotak yang 

berbetuk rumah adat di setiap pojok petak. Gambar rumah adat 

nya  untuk dipetak pertama rumah adat gadang, untuk petak yang 

kedua rumah adat joglo, petak yang ketiga rumah adat nuwou 

sesat, dan untuk petak yang terakhir rumah adat panggung. 

 

                                                             
51 Ahmad Zubaidi, Reki Lidyawati, “Penggunaan Media Pembelajaran Tiga 

Dimenai Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V SDN 1 

Alas Tengah Situbondo”., h.  
52

 Giry Marhento, Mashudi Alamsyah, Martua Ferry Siburian, Penerapan 

Media 3 Dimensi Sebagai Alternatif Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam. (Jakarta, Universitas Muhammaadiyah Purwokerto, 2018) h. 461 
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E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti merujuk pada 

penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang sesuai 

serta uraian kelainan produk pada penelitian sebelumnya 

digambarkan pada tabel 1, antara lain: 

1. Nilam Sri Anggraheni, Nurul Hidayah, Ayu Nur Shawmi 

yang berjudul Pengembangan Media Permainan Monopoli 

Merah-Putih Pada Pembelajaran Tematik Peserta Didik Kelas 

V Dengan Mengambil Tema Ke Tujuh Yaitu Sejarah 

Peradaban Indonesia. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa 

ahli materi mendapatkan persentasi rata-rata 93% dengan 

criteria “sangat baik”. Menurut ahli media mendapatkan 

persentasi rata-rata 92% pada criteria “sangat baik”. Menurut 

hasil dari ahli praktisi guru mendapatkan persentasi rata-rata 

90% pada criteria “sangat baik”. Hasil uji coba kelas kecil 

mendapatkan persentasi rata-rata 96% pada criteria “sangat 

baik” serta hsil uji coba kelas besar mendapatkan rata-rata 

94% pada criteria “sangat baik”. Dengan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan dikatakan 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
53

 

2.  Solekha yang berjudul  Pengembangan Media Monopoli 

Tematik Pada Tema “Tempat Tinggalku” Untuk Siswa Kelas 

IV Di SD N Babarsari. Hasil dari penelitian ini disebutkan 

dari ahli materi memperoleh persentase penilaian dengan 

kategori “Sangat Baik”. Menurut uji coba lapangan awal 

mendapatkan pesentase 85% yaitu termasuk kategori “Layak”. 

Menurut uji coba lapangan utama mendapatkan hasil 

persentase 93,7% yaitu termasuk kategori “Layak”.  Uji coba 

terakhir persentase 97,5% yaitu termasuk kategori “Layak”. 

Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa produk yang 

                                                             
53 Nilam  Sri Anggraheni, Nurul Hidayah, Ayu Nur Shawmi, 

“Pengembangan Media Permainan Monopoli Merah Putih pada Pembelajaran 
Tematik Integratif Peserta Didik Kelas V SD/MI Tahun Ajaran 

2017/2018”,(Lampung:Jurnal Pendidikan Guru MI, 2019) Vol.6, h. 58 
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dikembangkan dikatakan layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran.
54

 

3. Afifurrahman dan Lamidjan Hadi Susarno yang berjudul 

Pengembangan Permainan Monopoli Panakawan Dalam 

Pembelajaran Tematik Integratif Tema Pengalamanku Untuk 

Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Temu II Kanor Bojonegoro. 

Terdapat perbedaan cara bermain dengan penelitian 

sebelumnya.
55

 

4. Dias Hendyanto Dwiputra, menyatakan bahwa pengembangan 

media monopoli pembelajaran penggolongan hewan untuk 

siswa kelas 4 sekolah dasar negeri 1 Sinduadi Sleman melalui 

9 langkah pengembangan berlandaskan model pengembangan 

borg and gall menghasilkan pengembangan media dengan 

hasil penilian dari ahli materi mendapatkan skor rata-rata 

4,75, ahli media mendapatkan skor 4, hasil uji coba lapangan 

mendapatkan presentase nilai 98,1% dan layak digunakan.
56

 

5. Atma Hidayat, menyatakan pengembangan permainan 

monopoli sebagai media pembelajaran batik kelas V SD Siti 

Aminah Surabaya dapat disimpulkan jika media permainan 

monopoli yang dikembangkan tergolong kategori baik dan 

efektif sebagai media media pembelajaran. Berdasarkan rata-

rata nilai tespeserta didik yang mencapai angka sebesar 87,9 

dan melebihi criteria ketuntasan minimal (KKM) di SD Siti 

Aminah yang mecapai angka sebesar 70, maka tujuan 
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 Solekha, ”Pengembangan Media Monopoli Tematik Pada Tema “Tempat 

Tinggalku” Untuk Peserta Didik Kelas Iv Di Sd Negeri Babarsari”, (Jakarta: Arikel 

Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 3 
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 Afifurrahman Dan Lamidjan Hadi Susarno, “Pengembangan Permainan 

Monopoli Panakawan Dalam Pembelajarann Tematik Integrative Tema 

Pengalamanku Untuk Kelas I Sekolah Dasar Negerti Temu Ii Kanor Bojonegoro 

Tahun Ajaran 2014/2015”, (Semarang : Jurnal Fakultas Ilmu Dan Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 2015). h. 1 
56

Dias Hendayanto Dwiputra, “Pengembangan Media Monopoli 

Pengembangan Ipa Penggolongan Hewan Untuk Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar 
Negeri 1 Siduadi Sleman” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2016), h. 19. 
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pembelajaran dengan media permaianan monopoli batik di SD 

Aminah telah tercapai.
57

 

6. Dea Aransa Vikagustanti, Sudirman, dan Stephani Diah 

Pamelasari tentang pengembangan media pembelajaran 

monopoli IPA tema organisasi kehidupan sebagai sumber 

belajar untuk siswa SMP. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 

media pembelajaran monopoli IPA tema organisasi kehidupan 

dapat dikatakan layak oleh pakar sesuai dengan indikator 

kelayakan yang ditetapkan BSNP . Pada uji coba skala kecil 

dan besar, media pembelajaran monopoli IPA mendapat 

respon sangat baik oleh guru dan peserta didik. Hasil 

penelitian ini juga menunjukan bahwa penggunaan media 

pembelajaran monopoli IPA berpengaruh positif terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik.
58

 

 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan inti sari dari teori yang telah 

dikembangkan dapat mendasari perumusan hipotesis. Proses 

pembelajaran tentunya dibutuhkan suatu alat bantu untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, agar lebih mudah diterima 

oleh peserta didik dan menarik dalam bentuk media pembelajaran. 

media pembelajaran mampu membantu pembelajaran seperti teks, 

gambar, animasi suara, dan simulasi kejadian nyata dalam bentuk 

atau sebagai wadah program, mudah untuk digunakan, membuat 

materi pembelajaran tersebut mudah untuk dicerna.  

Kegiatan pembelajaran makin terasa sangat efektif andaikan 

siswa berada pada kondisi yang sangat menyenangkan. 

Pembelajaran konvensional dan ketersedian media yang kurang 

memadai serta kurang variatif akan membuat peserta didik merasa 

bosan dan kurang produktif.  Maka pendidik harus menghadirikan 

                                                             
57

Atma Hidayat dan Muhajir, “Pengembangan Permainan Monopoli 

Sebagai Media Pembelajaran Batik Kelas V SD Siti Aminah Surabaya”, Jurnal 

Pendidikan Seni Rupa, Vol. 3 No. 2. (2015), h.218. 
58 Dea Aransa Vikagustustanti, dkk. Pengembangan Media Pembelajaran 

Monopoli IPA Tema Organisasi Kehidupan Sebagai Sumber Belajar Untuk Siswa 

SMP, Unnes Science Education Jurnal Vol. 3. No 2. (2014), h. 468. 
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suasana pembelajaran yang menyenangkan agar proses 

pembelajaran yang diperoleh menjadi optimal. Maka salah satu 

cara yang ditempuh untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan membuat inovasi media 

pembelajaran yang terasa menyenangkan dengan cara bermain. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan media 

pembelajaran monopoli 3 dimensi pada tema lingkungan sahabat 

kita yang dikembangkan menjadi produk media yang diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dikelas. Tahapan pengembangan media 

peneliti mengidentifikasi masalah yang diperoleh, lalu dijadikan 

sebagai data awal, lalu dilanjutkan mendesain produk, validasi 

dengan beberapa ahli untuk mengetahui keakuratan isi produk. 

Validasi dillakukan oleh para ahli media, materi, bahasa dan guru 

mata pelajaran. Selanjutnya setelah melalukan validasi yaitu 

melakukan uji coba produk yang telah direvisi pada produk akhir 

media pembelajaran monopoli 3 dimensi yang unik, menarik, dan 

efesien siap dipakai. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian 

ini: 
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