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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PERMAINAN 
MONOPOLI FISIKA PADA POKOK BAHASAN 

CAHAYA DAN ALAT OPTIK

Oleh
Aprilia Mayang Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan spesifik dari 
pengembangan media pembelajaran permainan monopoli fisika pada pokok bahasan 
cahaya dan alat optik, mengetahui kelayakan media pembelajaran permainan 
monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik, serta mengetahui respon 
guru dan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran permainan monopoli 
fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (R&D). Langkah-
langkah penelitian dan pengembangan berpedoman pada model 4-D. Penelitian ini 
dilaksanakan di UIN Raden Intan Lampung dan SMP N 2 Gadingrejo. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dengan skala Likert. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik 
deskriptif.

Kebutuhan spesifik dari pengembangan media pembelajaran permainan 
monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik, diantaranya yaitu 
dibutuhkannya filter oleh peneliti untuk mengganti, memodifikasi, atau 
menghilangkan berbagai komponen yang memungkinkan munculnya kesan negatif 
dalam diri peserta didik menjadi komponen yang berkaitan dengan pendidikan, 
bahan-bahan seperti kertas artpaper dan bc linen untuk mencetak desain permainan, 
form/ lembar penilaian untuk mencatat berbagai hal saat permainan dijalankan, dan 
desain media yang sesuai dengan karakteristik kegiatan permainan monopoli salah 
satunya adanya unsur persaingan sehingga saat permainan dijalankan dapat 
membangkitkan motivasi siswa. Hasil kelayakan media berdasarkan penilaian ahli 
media dan ahli materi termasuk dalam kriteria sangat baik. Serta hasil respon guru 
dan siswa melalui uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan memperoleh 
penilaian dengan kriteria sangat baik. Media  pembelajaran permainan monopoli 
fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik secara keseluruhan memperoleh 
penilaian yang termasuk dalam kriteria sangat baik, sehingga layak digunakan 
sebagai media pembelajaran.

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Permainan Monopoli, Cahaya dan Alat Optik
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Jika hidup adalah komedi bagi yang berfikir, tragedi bagi yang merasa, maka 

hidup adalah kemenangan bagi yang percaya.

(Benjamin Mays)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan modal yang sangat berharga yang dapat dimiliki 

setiap individu untuk tetap hidup di zaman yang serba sulit ini karena melalui 

pendidikan dapat diciptakan manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, 

bagi orang lain, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. 

Prof. Dr. Soedijarto, M.A juga berpendapat dalam bukunya bahwa: 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting karena berperan 
sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkontribusi dalam 
mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, dengan 
indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, dan inovatif, serta memiliki 
attitude (sikap dan perilaku) yang positif.1

Manusia yang berpendidikan atau berilmu tentu berbeda dengan 

manusia yang tidak berpendidikan atau tidak berilmu. Allah SWT bahkan 

telah melukiskan penghargaan-Nya terhadap orang-orang yang berilmu dan 

berpendidikan pada QS.al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut.

                                                          

1 Jarot Sembodo Suroso, “Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan 
Kepercayaan Terhadap Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi”. 
(2nd International Seminar on Quality and Affordable Education,2013),h. 290.
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ْفَسِح اللَُّھ َلُكْم ۖ َوِإَذا ِقیَل اْنُشُزوا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َی
َخِبیٌر َفاْنُشُزوا َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
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.2

Penjabaran di atas menggambarkan pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan manusia. Mengingat hal tersebut dan melihat kondisi mutu 

pendidikan di Indonesia yang masih relatif rendah seperti ditunjukan data-

data dari United Nation Development Programme (UNDP) tentang peringkat 

Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup pembangunan pendidikan 

memperihatkan penurunan peringkat sampai beberapa tahun terakhir, dan 

data dari Balitbang Depdiknas yang menyatakan bahwa dari 146.052 SD 

hanya ada 8 SD, dari 20.918 SMP hanya ada 8 SMP, dan dari 8.036 SMA 

hanya ada 7 SMA, yang memperoleh pengakuan dunia.3 Maka pemerintah 

terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

                                                          

2  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mega 
Jaya Abadi, 2007), h.434.

3 Relisa, “Kajian Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Salah Satu Indikator 
Pencapaian Standar Nasional Pendidikan”. (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.1, Nomor 1, 
2016), h.82.
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diantaranya yaitu standar proses serta standar sarana dan prasarana. Di dalam 

standar proses pemerintah telah menetapkan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 4 Sedangkan di dalam standar sarana dan prasarana 

pemerintah menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku 

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan.5 Berdasarkan peraturan pemerintah di atas, pada dasarnya guru 

sebagai salah satu elemen yang ada pada lembaga pendidikan turut diarahkan 

untuk mampu menciptakan wadah belajar yang sesuai dengan standar 

tersebut. 

Guru dalam proses pembelajaran bukan hanya dituntut untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara utuh, tetapi juga dituntut untuk 

mampu menyajikan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan 

ketertarikan siswa sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

                                                          

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Pasal 19,ayat 1, h.17.

5 Ibid, Pasal 42, ayat 1, h.31.
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motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.6

Selain itu, seorang guru harus mengikuti perkembangan teknologi di 

bidangnya; menguasai dan menggunakan teknologi di dalam kelas dan 

mengintegrasikannya ke pelajaran7, dengan kata lain guru dituntut untuk

mampu menyediakan sarana dan prasana untuk mendukung proses 

pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran fisika.

Fisika adalah salah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan, 

ilmu rekayasa dan ilmu teknologi.8 Gejala-gejala alam yang tidak hidup atau 

materi dalam lingkup ruang dan waktu merupakan hal yang dipelajari dalam 

fisika. Teori-teori fisika banyak yang dinotasikan dalam notasi matematika, 

dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit dibandingkan 

matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. 

Fakta tersebut seringkali mendorong timbulnya asumsi dalam diri siswa 

bahwa fisika itu merupakan pelajaran yang sulit dipahami dan akhirnya 

berimplikasi pada minat belajar fisika siswa yang rendah, oleh karena itu 

seorang guru fisika mempunyai tugas untuk menyediakan sarana belajar dan 

membuat kondisi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

                                                          

6 Dinar Siti Jenab, “Penerapan Metode Permainan Bingo untuk Meningkatkan Motivasi 
Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah”. (Jurnal Pendidikan UPI, 2014), h.2

7 Sevan Nart, ”Music Software in the Technology Integrated Music Education”. (The 
Turkish Online Journal of Education Technology, Volume 15 issue 2, 2016), h.78.

8 Hugh D. Young, Roger A. Freedman, dkk. Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid I. 
(Jakarta: Erlangga, 2002), h.1.
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menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 9

Kondisi umum di lapangan memperlihakan bahwa kualitas 

pembelajaran fisika yang rendah menjadi salah satu masalah yang dihadapi 

dunia pendidikan di Indonesia. Hasil studi Direktorat Dikmenum 

menyimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah cenderung text book oriented

dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya motivasi belajar 

anak sulit ditumbuhkan dan pola belajar mereka cenderung menghafal dan 

mekanistik.10

Pembelajaran fisika di sekolah juga lebih sering dilaksanakan didalam 

kelas dan menggunakan metode ceramah. Peserta didik hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru tanpa adanya media pembelajaran lain yang dapat 

membantu proses pembelajaran. Hal ini lah yang menyebabkan peserta didik 

menjadi pasif dan kurang dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain.11

                                                          

9 Dedi Holden Simbolon, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis 
Eksperimen Riil dan Laboratorium Virtual Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”. (Jurnal 
Pendidikan dan Kebudayaan vol.21, Nomor 3, Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2015), 
h.301.

10 A.Doyan, I K.Y. Sukmantara, “Pengembangan Web Intranet Fisika untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMK”. (Jurnal 
Pendidikan Fisika Indonesia 10 (2), 2014), h.118.

11 Navis Aininnah, “Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Fisika Aspek Kognitif dan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X SMA antara Penerapan Model Pembelajaran 
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Padahal di dalam fisika terdapat konsep-konsep yang abstrak dan kompleks, 

sehingga akan sulit bagi peserta didik untuk memahami konsep-konsep 

tersebut jika pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode 

pembelajaran tradisional.12 Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep yang diajarkan, seperti yang 

dikemukakan oleh Peoples, penggunaan media yang relevan akan menjadikan 

proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Seluruh pengetahuan 

yang kita peroleh didapatkan dari 75% melihat, 13% dari mendengar, dan 

12% dari mengecap, mencium dan meraba.13 Di samping keuntungan 

tersebut, dalam pembelajaran masih saja banyak guru yang kurang 

memanfaatkan perkembangan media pembelajaran saat ini.

Setelah melakukan studi pendahuluan di SMP Negeri 2 Gadingrejo, 

peneliti juga menemukan kondisi yang hampir sama dengan permasalahan 

yang telah dijabarkan di atas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih kurang memanfaatkan 

perkembangan media pembelajaran. Hasil tersebut terlihat dari data angket 

yang dibagikan kepada siswa, bahwa penggunaan media pembelajaran yang 

                                                                                                                                                              

Berbasis Masalah dan Konvensional pada Materi Suhu dan Kalor”. (Skripsi Program Sarjana 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h.2.

12 Martin Magdin, Milan Turcani, “Modelling Behavior of Student in E-Learning Courses 
on the Basic of Use Interactive Animations”. (The Turkish Online Journal of Educatinal 
Technology Vol 15 issue 1, 2016), h.62.

13 R.G.Hatika, “Peningkatan Hasil Belajar Fisika dengan Menerapkan Model 
Pembelajaran Advance Organizer Berbantu Animasi Komputer” (Jurnal Pendidikan Fisika 
Indonesia 12 (2),2016), h.114.
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bervariasi memperoleh presentase 40%. Sedangkah hasil angket lainnya 

menunjukkan bahwa siswa merasa perlu menggunakan media pembelajaran 

dalam belajar fisika dengan presentase sebanyak 72,5%, siswa menyukai cara 

belajar menggunakan power point, simulasi, video interaktif, dan media 

menarik lainnya sebanyak 72,5%. Siswa merasa bahwa media pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan dapat membantu mereka dalam 

mempelajari fisika dengan presentase sebanyak 87,5%.14

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka perlu dikembangkan 

suatu media pembelajaran baru yang memiliki konsep belajar sambil bermain, 

salah satu contohnya yaitu media permainan monopoli fisika. Media 

pembelajaran permainan seperti monopoli fisika dikembangkan karena 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang lain, 

yaitu (1) permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, 

sesuatu yang menghibur, (2) permainan memungkinkan adanya partisipasi 

aktif dari siswa untuk belajar, (3) permainan dapat memberikan umpan balik 

langsung, (4) permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun 

peran-peran ke dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat, (5) 

permainan bersifat luwes, (6) permainan dapat dengan mudah dibuat dan 

diperbanyak.15 Dengan demikian, peneliti merasa perlu  melakukan penelitian 

                                                          

14 Hasil Kuesioner Prapenelitian pada 11 Januari 2017, Lampiran J, h.199.
15 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya (Depok: Rajawali Pers, 2012), h.78.
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dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli 

Fisika”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:.

1. Proses pembelajaran yang ada di sekolah masih banyak dilakukan tanpa 

bantuan media pembelajaran lain yang dapat membantu proses 

pembelajaran..

2. Kondisi pembelajaran yang ada di sekolah masih kurang memanfaatkan 

perkembangan media pembelajaran saat ini.

3. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam proses 

pembelajaran.

4. Belum dikembangkannya suatu media pembelajaran baru yang menarik.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti, baik dari segi pengetahuan, 

pengalaman, waktu, tenaga, dan dana, agar penelitian yang akan dilakukan 

lebih terarah, maka ruang lingkup yang akan diteliti dibatasi pada 

pengembangan media pembelajaran permainan monopoli fisika pada pokok 

bahasan cahaya dan alat optik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah:
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1. Apa kebutuhan spesifik dari pengembangan media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik?

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran permainan monopoli fisika 

pada pokok bahasan cahaya dan alat optik?

3. Bagaimana respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik yang 

dikembangkan?

E. Manfaat Penelitian

Dikembangkannya media pembelajaran ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis media pembelajaran permainan fisika pada pokok bahasan 

cahaya dan alat optik ini dapat menjelaskan konsep-konsep terutama 

tentang materi cahaya dan alat optik..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru : 

1) Memberikan informasi mengenai media pembelajaran yang 

menarik.

2) Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar menggunakan media pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan minat dan ketertarikan peserta didik.
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b. Bagi Peserta didik :

1) Melalui media pembelajaran ini diharapkan siswa akan lebih 

tertarik kepada mata pelajaran yang diberikan, sehingga secara 

tidak langsung akan tumbuh motivasi belajar yang lebih tinggi.

2) Melalui media pembelajaran ini diharapkan siswa tidak akan 

merasa bosan dan akan merasa bahwa pembelajaran yang 

dilakukan menyenangkan.

3) Siswa akan lebih banyak beraktivitas, sehingga pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih aktif.

c. Bagi Peneliti :

1) Memberikan pengalaman yang baru bagi peneliti mengenai cara 

menyampaikan suatu materi pembelajaran menggunakan bantuan 

media permainan yang menarik dan menyenangkan.

2) Memberikan pengalaman yang baru bagi penulis mengenai cara 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Model

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Richey dan Kelin (2010) 

dalam bidang pembelajaran menyatakan bahwa penelitian ini sekarang 

dinamakan Design and Development Research ( perancangan dan penelitian 

pengembangan) adalah  kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat 

rancangan suatu produk, mengembangkan/memproduksi rancangan produk 

tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat 

diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

membuat produk, alat-alat dan model yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran atau non pembelajaran.1

Dalam penelitian R&D terdapat beberapa model yang dapat digunakan 

sebagai panduan dalam mengembangkan suatu produk diataranya:2

                                                          

1 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D
(Bandung: Alvabeta, 2015), h.28-29

2 Ibid, h.35-39
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1. Model Borg ang Gall

Borg and Gall mengemukakan sepuluh langkah dalam R&D yang 

dikembangkan oleh staf teacher education progam at far west laboratory 

for educational research and development yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan guru pada kelas spesifik, sepuluh langkah itu terdiri dari 

studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk awal, pengujian 

lapangan awal, revisi utama, uji coba lapangan utama, revisi tahap produk, 

melakukan uji lapangan oprasional, revisi produk akhir, penyebar luasan 

dan implementasi.

2. Model Thiagarajan

Thiagarajan mengemukakan bahwa langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan disingkat dengan 4D yang merupakan kepanjangan dari 

define (tahap pendefinisian), design (tahap perencanaan), development

(tahap pengembangan), and dissemination (tahap penyebaran).

3. Model Robert Maribe Branch

Robert Maribe Branch mengembangkan desain pembelajaran 

dengan pendekatan ADDIE yang merupakan kepanjangan dari analysis, 

define, development, implementation and evaluation hal ini menjadi dasar 

langkah-langkah pengembangan model ADDIE.
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B. Acuan Teoretik

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media

Kata media Berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Batasan lain telah 

pula dikemukakan oleh para ahli yang sebagian di antaranya akan 

diberikan berikut ini. 3

AECT (Association of Education and Communication 

Technology, 1977) memberi batasan tentang media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. 

Heinich, dan kawan-kawan (1982) mengemukakan istilah 

medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

penerima. Jadi, televise, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang 

diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. 

Sejalan dengan batasan ini, Hamidjojo dalam Latuheru (1993) 

memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 

                                                          

3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Ed 1) (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.3-5.
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gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima 

yang dituju.

b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran berasal dari kata ajar yang memiliki makna 

sebuah petunjuk yang diberikan kepada orang untuk diketahui 

(dituruti). Belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau 

ilmu. Menurut Arsyad (2013,1), belajar merupakan suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada diri seseorang sepanjang hidupnya. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia pembelajaran merupakan suatu proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar.4

Menurut Virdayana, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 
mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. 
Pembelajaran adalah bantuan pendidikan kepada anak didik agar 
mencapai kedewasaan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap.5

c. Pengertian Media Pembelajaran

Wina Sanjaya menuliskan beberapa pendapat tentang pengertian 

media pembelajaran, diantaranya:6

Rossi dan Breidle (1966) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

                                                          

4 Tri Cipto Tunggul Wardoyo, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video 
Animasi Pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik Di SMK Negeri 1 Purworejo”, (Skripsi Program 
Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h.7

5 Ibid
6 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Ed 1) (Jakarta: Kencana Prenada 

Group,2012), h. 58-61.
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tujuan pendidikan seperti radio, televise, buku, koran, majalah, dan 

sebagainya. Dari konsep di atas, maka bedanya antara media dan media 

pembelajaran terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan. 

Artinya alat apa pun itu asal berisi tentang pesan-pesan pendidikan 

termasuk ke dalam media pendidikan atau media pembelajaran.

Gerlach dan Ely (1980) memandang media pembelajaran bukan 

hanya berupa alat dan bahan saja, akan tetapi hal-hal yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Sependapat 

dengan pandangan Gerlach, Gagne (1970) juga menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah berbagai komponen yang ada dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang 

dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau 

menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya.

d. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran

Menurut pendapat Hamalik yang dituliskan oleh Arsyad 
pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, membantu siswa 
meningkatkan pemahaman, menyajikan data secara menarik dan 
terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 
Dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang 
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akan turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan yang ditata
dan diciptakan oleh guru.7

Menurut Kemp dan Dayton (1985) terdapat kontribusi yang 

sangat penting penggunaan media dalam pembelajaran yakni:8

1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar.
2) Pembelajaran dapat lebih menarik.
3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya 

teori belajar dan prinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam 
hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan.

4) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek.
5) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan.
6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana 

pun diperlukan.
7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan.
8) Peran guru berubah ke arah yang positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penggunaan media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:9

1) Fungsi komunikatif; memudahkan komunikasi antara 
penyampai pesan dan penerima pesan.

2) Fungsi Motivasi; memudahkan siswa mempelajari materi 
pelajaran sehingga dapat lebih meningkatkan gairah siswa 
untuk belajar.

3) Fungsi Kebermaknaan; menjadikan pembelajaran dapat lebih 
bermakna.

4) Fungsi Penyamaan Persepsi; menyamakan persepsi setiap 
siswa, sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang sama 
terhadap informasi yang disuguhkan.

                                                          

7 Nurwita Yuliastuti, Pujayanto, Elvin Yusliana Ekawati., “Pengembangan Media 
Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis E-Learning dengan Moodle untuk Siswa Menengah Pertama
pada Tema Pengelolaan Sampah”. (Jurnal Pendidikan Fisika Vol.2 Nomor 1 Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2014), h.16

8 Wina Sanjaya, Op.Cit. h. 72-75.
9 Ibid
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5) Fungsi Individualitas; melayani kebutuhan setiap individu yang 
memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda.

e. Karakteristik Media Pembelajaran

Karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam 

kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, antara lain:

1) Media Grafis

Media Grafis termasuk media visual. Di dalam Al-Qur’an 

surah Al-Baqarah ayat 31 terdapat beberapa term yang digunakan 

untuk menandakan adanya penggunaan media visual dalam 

pembelajaran sebagai berikut:10

َوَعلََّم آَدَم اْلَأْسَماَء ُكلََّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم َعَلى اْلَمَلاِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني 
ِبَأْسَماِء َھُٰؤَلاِء 
ِإْن ُكْنُتْم 
َصاِدِقیَن

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para 
Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"

Secara khusus grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak 

digrafiskan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya media 

                                                          

10 M.Ramli, “Media Pembelajaran dalam Prespektif Al-Qur’an”. (Ittihad Jurnal Kopertais 
Wilayah XI Kalimantan Volume 13 No.23, 2015), h.139.
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grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi 

biayanya. Banyak jenis media grafis, beberapa diantaranya yaitu 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, 

peta, globe, dan papan buletin.11

2) Media Audio

Berbeda dengan media grafis, media audio adalah media 

yang hanya dapat didengar, berupa suara dengan berbagai alat 

penyampai suara. Dalil yang berhubungan dengan suara sebagai 

sumber penyampai pesan, dapat diambil dari kata baca, 

menjelaskan, ceritakan, dan kata-kata lain yang semakna. Dalam 

hal ini terdapat beberapa ayat yang memberikan keterangan adanya 

media pembelajaran audio di dalam al-Qur’an, di antaranya surah 

Al-Isra’ ayat 14 sebagai berikut:

اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَیْوَم َعَلْیَك 

َحِسیًبا

Artinya: ‘Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 
sebagai penghisab terhadapmu".

Kata lain yang mengisyaratkan penggunaan media audio adalah 

menjelaskan (asal kata kerja “jelas”), di antaranya terdapat dalam 

surah At-Taubah ayat 11, sebagai berikut:

                                                          

11 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan 
Pemanfaatannya (Depok: Rajawali Pers, 2012), h.28-49.
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َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّیِن َۗوُنَفصُِّل اْلآَیاِت 

ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu 
seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang 
mengetahui.”

Dari kata kerja “bacalah dan menjelaskan”, di atas tentunya 

akan menimbulkan bunyi atau suara sehingga dapat dipahami apa 

isi yang disampaikan, dan mungkin juga terdapat guru yang 

menyampaikan bahan pembelajaran dengan hanya membacakan 

buku/kitab yang dijadikan rujukan dalam suatu pembelajaran. 

Namun yang lebih ditekankan dari kata baca, menjelaskan, dan 

ceritakan adalah timbulnya suara yang dapat menyampaikan bahan 

pembelajaran.12

Ada beberapa jenis media dapat kita kelompokkan dalam 

media audio, antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan 

hitam dan laboratorium bahasa.13

3) Media Proyeksi Diam

Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media 

grafis dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. 

Perbedaan yang jelas diantara mereka adalah pada media grafis 

dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang 
                                                          

12 M.Ramli, Op.cit. h.137-138.
13 Arief S. Sadiman,dkk, Op.Cit. h.49-55
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bersangkutan. Sedangkan pada media proyeksi, pesan tersebut 

harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh 

sasaran terlebih dahulu. Beberapa jenis media proyeksi diam antara 

lain film bingkai (slide), film rangkai (film strip), overhead 

proyektor, proyektor opaque, dan lain sebagainya.14

4) Media Visual Dinamis yang Diproyeksikan15

Beberapa jenis media visual dinamis atau bergerak yang 

diproyeksikan, antara lain yaitu: film atau gambar hidup merupakan 

gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat gambar hidup dan televisi merupakan sistem elektronik 

yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara 

melalui kabel atau ruang.

5) Permainan atau simulasi16

Apa yang disebut permainan (games) adalah setiap kontes 

antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan 

mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu pula. Setiap permainan harus mempunyai empat komponen 

utama, yaitu adanya pemain, adanya lingkungan di mana pemain 

                                                          

14 Ibid, h.55-61
15 Azhar Arsyad, Op.Cit. h.49-53.
16 Arief S. Sadiman,dkk, Op.Cit. h.75-81.
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berinteraksi, adanya aturan-aturan main, dan adanya tujuan-tujuan 

tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan simulasi adalah suatu model hasil penyederhanaan 

suatu realitas. Selain harus mencerminkan situasi yang sebenarnya, 

simulasi harus bersifat operasional. Artinya simulasi 

menggambarkan proses yang sedang berlangsung.

2. Permainan Monopoli

a. Hakikat Permainan17

Permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunia, 

dari apa yang tidak dikenali sampai apa yang diketahui, dan dari yang 

tidak dapat diperbuat sampai mampu melakukan. Menurut Hidayat 

permainan memiliki ciri-ciri sebagai berikut; (1) adanya seperangkat 

pengetahuan yang eksplisit yang mesti diindahkan oleh para pemain, (2) 

adanya tujuan yang harus dicapai pemain atau tugas yang mesti 

dilaksanakan.

Permainan merupakan alat pendidikan karena selain 

memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan juga dapat 

memberikan kesempatan pelatihan untuk mengenal aturan-aturan, 

                                                          

17 Septia Sugiarsih, “Permainan Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 
Dasar”. (Makalah yang disampaikan dalam rangka Pengabdian pada Masyarakat di SD Negeri 
Bayat Klaten yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 25 
September 2010)
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mematuhi norma-norma dan larangan-larangan, juga berlaku jujur, setia 

(loyal), dan lain sebagainya.18

b. Hakikat Bermain19

Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, tetapi 

mengasyikan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaan dapat 

terwujud. Bagi anak, bermain adalah salah satu alat utama yang dapat 

menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium 

dimana anak mencobakan diri, bukan saja hanya dalam fantasinya tetapi 

juga benar nyata secara aktif. 

Bermain memberikan nilai dan ciri yang penting dalam 

kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak. Pada 

permulaan pengalaman bermain memiliki unsur resiko. Ada resiko bagi 

anak untuk belajar sendiri, naik sepeda sendiri, berenang, ataupun 

meloncat. Betapapun sederhana permainannya, unsur resiko itu selalu 

ada. Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak 

memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya yang 

harus mewujudkannya dalam permainan dengan berbagai nuansa yang 

berbeda. Sesudah pengulangan itu berlangsung, anak akan 

meningkatkan keterampilannya yang lebih kompleks. Melalui berbagai 

                                                          

18 Efi Nurjanah, “Pengembangan Permainan Sumandu sebagai Media Pembelajaran bagi 
Kecerdasan Jamak Anak Usia Dini di TK Darussalam Plus”. (Tesis Program Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h.4.

19Ibid, h.12-13.
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permainan yang diulang, ia memperoleh kemampuan tambahan untuk 

melakukan aktivitas lain.

c. Hakikat Belajar dan Bermain20

Belajar dipandang sebagai proses alami yang dapat membawa 

perubahan pada pengetahuan, tindakan dan perilaku seseorang. Belajar 

dikatakan sebagai sebuah proses pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan

interaksi secara intensif dengan sumber-sumber belajar. Tujuan belajar 

adalah memperoleh dengan suatu cara yang dapat melahirkan suatu 

kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan, dan memotivasi 

peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang berkualitas 

dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya,penggunaan media dalam 

pembelajaran.

Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas adalah media pembelajaran 

permainan. Melalui media ini akan tercipta aktivitas bermain oleh 

siswa. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang 

dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang. Bermain 

juga merupakan sarana sosialisasi yang dapat memberi anak 

                                                          

20 Zulvia Trinova, “Hakikat Belajar dan Bermain Menyenangkan bagi Peserta Didik”. 
(Jurnal Al-Ta’lim Jilid I Nomor 3, 2012), h.210-212.
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kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan,mengekspresikan 

perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan.

Penggunaan media permainan dalam pembelajaran akan 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik 

untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai

maksimal. Di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan 

berkesan akan menjadi hadiah, reward bagi peserta didik yang pada

gilirannya akan mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi 

pada kegiatan belajar berikutnya.

d. Permainan Monopoli

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 

properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. 21

Monopoli adalah satu permainan papan dan pemain berlomba 

untuk mengumpulkan kekayaan melalui satu pelaksanaan sistem 

                                                          

21 Anisa Nur Isnaini, “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Akutansi untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X AK 2 SMK Negeri 4 Klaten Tahun Ajaran 
2015/2016”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016),h.29-30.
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permainan dengan memasukan petak pertanyaan yang akan dijawab 

oleh peserta permainan (Wulandari dan Sukimo, 2012).22

            
Gambar 2.1 Papan Permainan Monopoli

e. Ciri-Ciri Permainan Monopoli

Ciri-ciri kegiatan dalam bermain monopoli adalah melakukan 

perhitungan, membeli/menyewa properti sebanyak mungkin terutama 

properti yang sedang laris, serta dapat bernegosiasi dan berinvestasi. 

Sedangkan kecepatan pergerakan pemain tergantung dari lemparan 

dadu.23

                                                          

22 Dea Aransa Vikagustanti,dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli IPA 
Tema Organisasi Kehidupan sebagai Sumber Belajar untuk Siswa SMP”. (Unnes Science 
Education Journal, 2014), h.469.

23 Agus Susilo, “Penerapan Strategi Pembelajaran Teams Games Tournament dengan 
Media Permainan Monopoli untuk Meningkatkan Keaktifan dalam Pembelajaran Akuntasi pada 
Siswa SMA”. (Prosiding Seminar Nasionalpendidikan Akutansi Dan Keuangan “Pengembangan 
Pendidikan Akutansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”.),h.211.
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f. Peralatan-Peralatan dalam Permainan Monopoli24

Untuk memainkan Monopoli, dibutuhkan peralatan-peralatan ini:

Gambar 2.2 Peralatan-Peralatan dalam Permainan Monopoli

1) Bidak-bidak untuk mewakili pemain. 
2) Dua buah dadu bersisi enam.
3) Kartu hak milik untuk setiap properti. Kartu ini diberikan 

kepada pemain yang membeli properti itu. Di atas kartu tertera 
harga properti, harga sewa, harga gadai.

4) Papan permainan dengan petak-petak: 
a) 22 tempat, dibagi menjadi 8 kelompok berwarna dengan 

masing-masing dua atau tiga tempat. Seorang pemain harus 
menguasai satu kelompok warna sebelum ia boleh membeli 
rumah atau hotel.

b) 4 stasiun kereta. Pemain memperoleh sewa lebih tinggi bila 
ia memiliki lebih dari satu stasiun. Tapi di atas stasiun tidak 
boleh dibangun rumah atau hotel.

c) 2 perusahaan, yaitu perusahaan listrik dan perusahaan air. 
Pemain memperoleh sewa lebih tinggi bila ia memiliki 
keduanya. Rumah dan hotel tidak boleh dibangun di atas 
perusahaan.

d) Petak-petak Dana Umum dan Kesempatan. Pemain yang 
mendarat di atas petak ini harus mengambil satu kartu dan 
menjalankan perintah di atasnya.

                                                          

24 Wikipedia, “Monopoli (permainan)” (online), tersedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli_(permainan) (20 Januari 2017 : 10:17).
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5) Uang-uangan Monopoli.
6) 32 rumah dan 12 hotel dari kayu atau plastik. Rumah biasanya 

memiliki warna hijau, hotel warna merah.
7) Kartu-kartu Dana Umum dan Kesempatan.

g. Peraturan dalam Permainan Monopoli25

Pada permainan monopoli secara umum terdapat berbagai 

peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemain, diantaranya berkaitan 

dengan persiapan permainan, uang-uang, gaji, berhenti di tanah 

bangunan yang belum atau sudah dimiliki orang, keuntungan untuk 

pemain, berhenti di kesempatan atau dana umum, berhenti di atas petak 

pajak, petugas Bank, Bank, penjara, keluar penjara, rumah-rumah, 

hotel-hotel, perusahaan listrik/air, kekurangan bangunan, menjual harta 

kekayaan, tanah dapat digadaikan ke Bank, bangkrut (pailit), dan 

pemenang permainan monopoli.

h. Permainan Monopoli sebagai Media Pembelajaran

Permainan monopoli dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran karena monopoli merupakan sistem ekonomi yang 

disederhanakan dan terdapat transaksi pembelian, penyewaan maupun 

pertukaran properti. Berbagai komponen dalam monopoli dapat 

                                                          

25 Ibid.
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dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sehingga monopoli 

dapat menjadi media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan.26

i. Manfaat Permainan Monopoli dalam Pembelajaran

Manfaat permainan monopoli dalam pembelajaran sebagai berikut:27

1) Proses pembelajaran akan menjadi lebih jelas dan menarik, 
karena siswa dapat pengalaman secara langsung dalam 
memahami konsep belajar dan gambar-gambar yang telah 
dimodifikasi serta model permainannya dapat menarik siswa.

2) Proses pembelajaran akan menjadi lebih interaktif, sesuai 
dengan prinsip belajar. Slameto menjelaskan bahwa dalam 
belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif dan 
belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 
Dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan permainan 
monopoli ini pembelajaran menjadi lebih interaktif karena 
siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi baik dengan 
temannya, lingkungan sekitar dan guru.

3) Efisiensi waktu dan tenaga, ketepatan dalam manajemen waktu 
dan tenaga yang digunakan dalam proses pembelajaran atau 
ketepatan dalam penggunaan waktu dan tenaga.

4) Mengubah peran guru ke arah yang lebih produktif, bahwa 
guru memiliki kemampuan untuk mengubah tingkah laku siswa 
yang lebih produktif.

5) Mudah dan sederhana dalam pengoperasiannya.
6) Sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan karena pemain 

berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan dan menjadi 
pemenang.

                                                          

26 Anisa Nur Isnaini, Op.Cit.
27 Dina, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III dengan Menggunakan Media

Politik (Monopoli Matematika) pada Matematika Materi Pengukuran Berat di MIN Manisrejo 
Kota Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014”. (Jurnal Review Pendidikan Islam vol.1 No.2, 2014), 
h.198-199.
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3. Cahaya dan Alat Optik

a. Pengertian Cahaya

Maxwell, didasari oleh perhitungan kecepatan gelombang 

elektromagnetik, mengatakan bahwa cahaya pasti merupakan 

gelombang elektromagnetik. Gagasan ini segera diterima luas oleh 

ilmuwan, tetapi tidak sepenuhnya hingga gelombang EM terdeteksi 

secara eksperimentral. Gelombang EM pertama kali dibangkitkan dan 

dideteksi secara eksperimental oleh Heinrich Hertz (1857-18940 di 

tahun 1887. Hertz menggunakan perangkat celah bunga api dimana 

muatan digerakkan bolak-balik dalam waktu singkat, membangkitkan 

gelombang. Ia mendeteksi gelombang tersebut dengan menggunakan 

loop kawat yang bisa membangkitkan ggl jika padanya terjadi 

perubahan medan magnet. Gelombang ini kemudian dibuktikan 

merambat dengan laju cahaya, dan menunjukkan seluruh karakteristik 

cahaya seperti pemantulan, pembiasan dan interferensi. Eksperimen 

hertz sangat memperkuat teori Maxwell.28 Dengan demikian, cahaya 

merupakan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu cahaya dapat 

                                                          

28 Raymond A. Serway, John W. Jewett, Fisika-untuk Sains dan Teknik, terjemahan 
Chriswan Sungkono (Jakarta: Salemba Teknika, 2010), h.688.
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merambat dalam ruang hampa udara. Itulah sebabnya cahaya matahari 

dapat sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara.29

b. Sifat – Sifat Cahaya

1) Cahaya merambat lurus

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa cahaya berjalan 

menempuh garis lurus pada berbagai keadaan. Sebagai contoh, 

sebuah sumber cahaya titik seperti matahari menghasilkan bayangan, 

dan sinar lampu senter tampak merupakan garis lurus, sinar matahari 

yang melalui celah sempit dan menembus ruangan gelap tampak 

seperti garis-garis putih yang lurus. Anggapan bahwa cahaya 

merambat lurus ini mengarah ke model berkas dari cahaya. Model 

ini menganggap bahwa cahaya berjalan dalam lintasan yang 

berbentuk garis lurus yang disebut berkas cahaya. Model berkas 

telah berhasil dalam mendeskripsikan banyak aspek cahaya seperti 

pantulan, pembiasan, dan pembentukan bayangan oleh cermin dan 

lensa.30

                                                          

29 Ria Amalia Skolikhah, “Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran IPA Melalui Penerapan Metode Eksperimen Kelas V SD Negeri 1 Sedayu Tahun Ajaran 
2013/2014”, (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.33

30 Douglas C. Giancoli, Fisika, terjemahan Yuhilza Hanum dan Irwan Arifin (Jakarta: 
Erlangga, 2001), h.243.
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2) Cahaya menembus benda bening.

Sifat kedua dari cahaya adalah cahaya menembus benda 

bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh 

cahaya. Benda bening selain dapat ditembus dan meneruskan cahaya 

yang melewatinya, juga dapat memantulkan cahaya yang 

melewatinya. Contoh benda bening adalah kaca, gelas bening, air 

jernih, plastik bening serta botol bening.31

3) Cahaya dapat dipantulkan.

Ketika cahaya menimpa permukaan benda, sebagian cahaya 

dipantulkan. Sisanya diserap oleh benda (dan diubah menjadi energy 

panas) atau, jika benda tersebut transparan seperti kaca atau air, 

sebagian diteruskan. Untuk benda-benda yang sangat mengkilat 

seperti cermin berlapis perak, lebih dari 95 persen cahaya bisa 

dipantulkan. Ketika satu berkas sempit menimpa permukaan yang 

rata didefinisikan sebagai sudut datang yaitu sudut yang dibuat 

berkas sinar datang dengan garis normal terhadap permukaan dan 

sudut pantul yaitu sudut yang dibuat berkas sinar pantul dengan 

normal. Untuk permukaan-permukaan rata, ternyata berkas sinar 

datang dan pantul berada pada bidang yang sama dengan garis 

                                                          

31 Ria Amalia Skolikhah, Op.Cit. h.34
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normal, dan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, yang 

kemudian dikenal dengan hukum pemantulan.32

Gambar 2.3 Pemantulan cahaya

Ada dua jenis pemantulan, yakni pemantulan teratur dan 

pemantulan baur. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar 

dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur, atau dinamakan 

pemantulan teratur. Pemantulan tidak selalu mengenai permukaan 

yang licin dan datar,tetapi dapat pula dipantulkan oleh permukaan 

yang kasar, atau biasanya dinamakan pemantulan baur.33

    

Gambar 2.4 Pemantulan Baur dan Pemantulan Teratur

                                                          

32 Douglas C. Giancoli, Op.Cit. h.243-244.
33 Luh Sri Asmarani Suradnya, “Pengembangan Modul Interaktif dengan Program LCDS 

untuk Materi Pokok Cahaya dan Alat Optik Sekolah Menengah Pertama”, (Skripsi Program 
Sarjana Pendidikan Universitas Lampung, 2016), h.23-24.
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4) Cahaya dapat dibiaskan.34

Bila sebuah gelombang cahaya menumbuk sebuah antarmuka 

(interface) halus yang memisahkan dua material transparan (material 

tembus cahaya) (seperti udara dan kaca atau air dan kaca), maka 

pada umumnya sebagian gelombang itu direfleksikan dan sebagian 

lagi direfraksikan (ditransmisikan) ke dalam material kedua. Istilah 

refraksi ini sering diartikan dengan istilah pembiasan. Pembiasan 

merupakan peristiwa pembelokan seberkas cahaya karena melewati 

satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya.

Indeks refraksi atau indeks bias dari sebuah material 

optik,yang dinyatakan dengan n, memainkan peranan yang penting 

dalam peristiwa pembiasan ini. Indeks bias itu adalah rasio dari laju 

cahaya c dalam ruang hampa terhadap laju cahaya v dalam material. 

Cahaya selalu berjalan lebih lambat di dalam material daripada di 

dalam ruang hampa, sehingga nilai indeks bias dalam medium 

apapun selain ruang hampa selalu lebih besar daripada satu. Semakin 

besar indeks bias dalam suatu material, maka semakin lambat laju 

gelombang cahaya dalam material tersebut.

                                                          

34 Hugh D. Young, Roger A.Freedman, dkk, Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2, 
terjemahan Pantur Silaban (Jakarta: Erlangga, 2003), h.497-499.
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Kajian eksperimental mengenai arah sinar masuk yang 

direfraksikan pada antarmuka yang halus diantara dua material optik 

salah satunya memunculkan kesimpulan bahwa sinar masuk dan 

sinar yang direfraksikan dan normal semuanya terletak dalam bidang 

yang sama, dinamakan hukum refraksi (hukum pembiasan) atau 

hukum Snellius, untuk menghormati ilmuwan Belanda Willebrord 

Snell (1591-1626).

Hukum pembiasan memperlihatkan bahwa bila sebuah sinar 

lewat dari satu material ke dalam material lain yang mempunyai 

indeks bias lebih besar (dari material kurang rapat ke lebih rapat) 

maka sinar itu dibelokkan mendekati normal. Bila material kedua 

memiliki indeks refraksi (bias) yang lebih kecil dari pada material 

pertama (dari medium lebih rapat ke kurang rapat), maka sinar itu 

dibelokkan menjauhi normal. 

        

Gambar 2.5 Cahaya mengalami pembiasan
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Contoh–contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-

hari adalah sebagai berikut:

a) Saat sebuah tongkat lurus kita masukkan setengahnya ke 
dalam air kolam, kita melihat seolah-olah tongkat itu 
tampak patah (tidak lurus).

b) Saat kita melihat ikan dalam akuarium, posisi sebenarnya
ikan itu bukan seperti yang kita lihat.

c) Saat kita melihat kolam yang berair jernih dan tenang, 
kolam itu terlihat lebih dangkal daripada sebenarnya.

c. Pemantulan Cahaya pada Cermin

Cermin dapat memantulkan cahaya dengan baik sehingga 

membentuk suatu bayangan. Berdasarkan bentuk permukaannya, 

cermin dibagii menjadi cermin datar dan cermin lengkung. Ada dua 

cermin lengkung yaitu cermin cekung dan cermin cembung.35

1) Pemantulan cahaya pada cermin datar.

Cermin datar merupakan cermin yang permukaannya rata dan

bersifat memantulkan sinar-sinar datang secara sempurna. Peristiwa

pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin datar merupakan 

pemantulan teratur.

Ada tiga langkah yang diperlukan dalam melukis pembentukan 

bayangan pada cermin datar, yaitu sebagai berikut:

                                                          

35 Purwoko dan Fendi, Physics for Senior High School Year X (Jakarta: Yudhistira, 2009), 
h.130-132.
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a) Melukis sinar pertama yang datang dari benda menuju ke 
cermin dan dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum 
pemantulan, yaitu sudut datang = sudut pantul.

b) Melukis sinar kedua yang datang dari benda menuju ke 
cermin dan dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum 
pemantulan.

c) Perpanjangan sinar pantul pertama dan sinar pantul 
kedua dibelakang cermin akan berpotongan, perpotongan 
inilah yang merupakan letak bayangan.

2) Pemantulan cahaya pada cermin lengkung36

a) Pemantulan cahaya pada cermin cekung.

Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya 

melengkung seperti bagian dalam permukaan sendok. Cermin 

cekung bersifat mengumpulkan sinar (konvergen), artinya sinar-

sinar yang jatuh pada permukaan cermin cekung akan 

dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus (F). Hal-hal 

yang perlu diketahui dari cermin cekung sebagai berikut:

   
Gambar 2.6 Bagian cermin cekung

Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung, dapat dilukiskan 

pada gambar:
                                                          

36 Dewi Annisaa, “Penyusunan Bahan Ajar Fisika RSB Berbasis Inkuiri Materi 
Pemantulan Cahaya untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Negeri 7 Tegal” 
(Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2011), h.30-34.
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Gambar 2.7 Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung

Berdasarkan gambar, diketahui bahwa:

(1) sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan 
melalui titik fokus.

(2) sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan 
sejajar sumbu utama.

(3) sinar datang yang melalui pusat kelengkungan cermin 
dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan 
cermin.

Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung ditunjukkan 

pada Tabel.

Tabel 2.1 Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung.

Letak 
Benda

Letak 
Bayangan

Sifat Bayangan

Maya, tegak, dan lebih besar

Titik F - Tidak terjadi bayangan
Nyata, terbalik, dan diperbesar

Titik C Titik C Nyata, terbalik, dan sama besar

Nyata, terbalik, dan lebih kecil

Pada cermin cekung berlaku persamaan umum:37

                                                          

37 Purwoko, Fendi, Op.Cit.h.134.

= + f = M = atau M = 
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Besaran S adalah jarak benda ke cermin, adalah jarak 

antara bayangan dan cermin, f adalah jarak fokus, R adalah jari-

jari kelengkungan cermin, M adalah perbesaran bayangan pada 

cermin cekung, h adalah tinggi benda, dan adalah tinggi 

bayangan.

Jarak benda (S) positif jika benda berada di depan cermin 

(benda nyata) dan negatif jika di belakang cermin (maya). Jarak 

bayangan ( ) positif jika bayangan di depan cermin (bayangan 

nyata) dan negatif jika bayangan berada di belakang cermin 

(bayangan maya). Bayangan pada cermin cekung umumnya 

terbalik

b) Pemantulan cahaya pada cermin cembung

Pada cermin cembung, bagian yang memantulkan cahaya 

adalah bagian luar dari permukaan lengkung. Contoh cermin 

cembung adalah spion motor atau mobil. Cermin cembung 

bersifat memancarkan atau menyebarkan sinar (divergen).

Secara sistematik bagian-bagian cermin cembung sama 

dengan cermin cekung.

Gambar 2.8 Bagian Cermin Cembung
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Ada 3 macam sinar istimewa pada cermin cembung, seperti 

dilukiskan pada gambar :

Gambar 2.9 Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung

Sinar istimewa pada Gambar menunjukkan:

(1) sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan 
seolah-olah berasal dari titik focus.

(2) sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan 
dipantulkan sejajar sumbu utama.

(3) sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin, 
akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat 
kelengkungan yang sama.

Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung bersifat 

maya, tegak, dan diperkecil.

Gambar 2.10 Pembentukan Bayangan pada Cermin Cembung

Pada cermin cembung berlaku pula persamaan-persamaan 

seperti pada cermin cekung, dengan catatan bahwa jarak fokus 

dan jari-jari kelengkungan pada cermin cembung diberi tanda 

negatif.
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d. Pembiasan Cahaya pada Lensa.38

Pembiasan cahaya merupakan pembelokkan gelombang cahaya 

yang disebabkan adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika 

cahaya merambat melalui dua zat yang indeks biasnya berbeda. 

Pembiasan cahaya ini sangat ditentukan oleh indeks bias bahannya.

Semakin besar indeks bias suatu benda, semakin besar cahaya 

dibelokkan oleh zat tersebut. 

Nilai indeks bias minimum (n) adalah perbandingan antara laju 

cahaya di ruang hampa (c) dan laju cahaya pada medium itu (v), secara 

matematis:

n = 

Tabel 2.2 Indeks bias beberapa zat.
Nama Zat Indeks Bias (n)

Udara (0o C, 76 cmHg) 1,00029
Air 1,33
Kaca kuarsa 1,45

Sesuai dengan hukum pembiasan, ketika cahaya melewati 

bidang batas dua bahan yang memiliki perbedaan indeks bias, maka 

cahaya akan dibiaskan. Misalnya, ketika ada seberkas sinar laser yang 

diarahkan pada sebuah permukaan kaca planparalel, maka berkas sinar

laser akan dibelokkan tepat di perbatasan antara udara-kaca. Sinar 

                                                          

38Luh Sri Asmarani,Op.Cit. h.32-34.
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datang dari udara dibiaskan dalam kaca mendekati garis normal. 

Demikian pula ketika sinar keluar dari kaca menuju udara, sinar 

dibiaskan kembali.

Lensa adalah benda bening (zat optis) yang dibatasi oleh dua 

permukaan bidang lengkung atau benda bening yang dibatasi oleh satu 

bidang lengkung dan satu bidang datar. Ada dua jenis lensa yaitu lensa 

cembung dan lensa cekung.

Lensa cembung dan lensa cekung memiliki bagian-bagian antara lain:

Gambar 2.11 Bagian-bagian lensa cembung dan lensa cekung

1) Pembiasan cahaya pada lensa cembung39

Lensa cembung memiliki bagian tengah lebih tebal dari pada 

bagian tepinya. Sifat dari lensa ini adalah mengumpulkan sinar 

sehingga disebut juga lensa konveks atau konvergen. Sinar-sinar 

                                                          

39 Ady Prasetyo, “Sistem Pengukuran Panjang Fokus Lensa Berbasis Mikrokontroler” 
(Skripsi Program Sarjana Fakultas MIPA Universitas Indonesia, 2011), h.9.
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istimewa untuk melukiskan pembentukan bayangan pada lensa 

cembung, yaitu:

a) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik 
focus pertama ( ).

b) Sinar datang melalui titik focus kedua ( ) dibiaskan 
sejajar sumbu utama.

c) Sinar datang melalui pusat optik (pusat lensa) tidak 
dibiaskan.

      
Gambar 2.12 Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung

Sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung 

mempunyai beberapa kemungkinan tergantung dengan letak 

bendanya.

2) Pembiasan pada lensa cekung40

Berbeda dengan lensa cembung, pada lensa cekung bagian 

yang membentuk elips atau lengkungan adalah mengarah ke bagian 

dalam lensa. Sifat bayangan yang akan terbentuk jika lensa ini 

disinari oleh seberkas sinar yang sejajar adalah menyebar menuju 

titik tak hingga atau biasa kita kenal dengan sebutan divergen. 

                                                          

40 Ibid, h. 10-11.
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Lensa cekung juga memiliki beberapa sinar istimewa dalam 

proses pembentukan bayangannya. Sinar-sinar utama tersebut seperti 

yang dituliskan di bawah ini.

a) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah 
berasal dari titik fokus pertama ( ).

b) Sinar datang melalui pusat optik (pusat lensa) tidak 
dibiaskan.

c) Sinar datang menuju tititk fokus kedua ( ).

       
Gambar 2.13 Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung

Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung akan selalu 

bersifat maya, tegak, dan diperkecil.

Dengan menganggap lensa cekung dan cembung sebagai lensa 

tipis, maka dapat diterapkan beberapa persamaan berikut ini.

Besaran f adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, adalah 

jarak bayangan, M adalah perbesaran bayangan, h adalah tinggi 

benda, adalah tinggi bayangan dan P adalah kekuatan lensa atau 

daya lensa dalam satuan dioptri.

Untuk menerapkan persamaan-persamaan umum tersebut, 

perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini:

= + M = atau M = P = 
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a) S positif jika benda di depan lensa, dan negatif jika benda 
di belakang lensa.

b) positif jika bayangan di belakang lensa (bayangan 
nyata), dan negatif jika bayangan di depan lensa (bayangan 
maya).

c) f positif untuk lensa cembung, dan negatif untuk lensa 
cekung.

d) Bayangan bersifat terbalik jika S dan bertanda sama, 
dan tegak jika S dan berlawanan tandanya.

e. Alat-Alat Optik

1) Mata41

Mata adalah optik alamiah pada manusia dan hewan untuk 

melihat benda-benda yang ada di alam. 

a) Bagian-bagian mata:

(1) Kornea

Kornea merupakan selaput tipis yang berfungsi 

melindungi bagian dalam mata dari pengaruh luar.

(2) Pupil

Pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk 

ke mata.

(3) Iris

Iris adalah selaput bola mata berwarna hitam, biru, atau 

coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil.

                                                          

41 Arief Rahman, FISIKA untuk SMA dan MA Kelas X (Bandung: PT Sarana Panca Karya 
Nusa, 2007), h. 215-225.
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(4) Aquaeus Humour

Aquaeus humour adalah cairan di depan lensa mata 

untuk membiaskan cahaya ke dalam mata.

(5) Otot Akomodasi

Otot akomodasi adalah otot yang menempel pada lensa 

mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa 

mata.

(6) Lensa Mata

Lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan 

bening. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari 

benda supaya terbentuk bayangan pada retina.

(7) Retina

Retina berfungsi sebagai layar untuk menangkap 

bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Bayangan yang 

terbentuk di retina mata bersifat nyata, terbalik dan 

diperkecil.

(8) Saraf Mata

Saraf mata befungsi untuk meneruskan rangsangan 

bayangan dari retina menuju ke otak.
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Gambar 2.14 Bagian-bagian mata.

b) Daya akomodasi mata

Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot mata untuk 

menebalkan atau memipihkan lensa mata. Untuk melihat benda 

yang letaknya dekat, otot siliar menegang sehingga lensa mata 

mencembung dan sebaliknya untuk melihat benda yang letaknya 

jauh, otot siliar mengendur (rileks), sehingga lensa mata memipih.

Gambar 2.15 Pembentukan bayangan pada mata

Agar benda/objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak 

pada daerah penglihatan mata, yaitu antara titik dekat dan titik 

jauh mata. Titik dekat (punctum proximum = pp) adalah titik 

terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata (± 25 

cm). Pada titik dekat ini lensa mata akan mencembung maksimal. 

Titik jauh (punctum remotum = pr) adalah titik terjauh yang 
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masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata, jaraknya tak 

terhingga. Pada titik jauh ini, lensa mata akan memipih maksimal.

c) Cacat mata

(1)Miopi (Rabun Jauh)

Miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat 

dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh. Penderita miopi 

ditolong dengan kaca mata berlensa cekung (negatif).

(2)Hipermetropi (Rabun Dekat)

Hipermetropi adalah cacat mata dimana mata tidak dapat 

melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Penderita 

hipermetropi ditolong dengan kaca mata berlensa cembung 

(positif).

(3) Presbiopi (Mata Tua)

Presbiopi adalah cacat mata dimana penderita presbiopi 

tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun 

jauh. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan kaca mata 

berlensa rangkap (kacamata bifokal).

(4) Astigmatisma

Astigmatisma adalah cacat mata dimana kelengkungan 

selaput bening atau lensa mata tidak merata sehingga berkas sinar 

yang mengenai mata tidak dapat terpusat dengan sempurna. 

Cacat mata astigmatisma tidak dapat membedakan garis-garis 
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tegak dengan garis-garis mendatar secara bersama-sama. Cacat 

mata ini dapat ditolong dengan kaca mata berlensa silinder.

2) Lup (Kaca Pembesar)

Lup atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas 

sebuah lensa cembung yang membentuk sebuah bayangan maya, 

tegak dan diperbesar.

Gambar 2.16 Lup (Kaca pembesar)

3) Kamera

Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan 

bayangan fotografi pada film negatif. Kamera terdiri atas beberapa 

bagian, antara lain, sebagai berikut:

a) Lensa cembung, berfungsi untuk membiaskan cahaya 
yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, 
terbalik, dan diperkecil.

b) Diafragma, adalah lubang kecil yang dapat diatur 
lebarnya dan berfungsi untuk mengatur banyaknya 
cahaya yang masuk melalui lensa.

c) Apertur, berfungsi untuk mengatur besar-kecilnya 
diafragma.

d) Pelat film, berfungsi sebagai tempat bayangan dan 
menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang 
berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya
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Gambar 2.17 Kamera

Prinsip kerja kamera hampir sama dengan mata. Ada perbedaan 

pokok antara mata dan kamera. Pada mata jarak fokusnya dapat 

berubah dengan mengatur ketegangan otot siliari agar bayangan 

terbentuk di retina. Pada kamera letak bayangan dapat diataur 

dengan memariasi jarak lensa dengan film agar bayangan terbentuk 

pada film tersebut.

Gambar 2.18 Proses pembentukan bayangan pada kamera dan mata.

4) Mikroskop

Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-

benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua 

buah lensa cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati 

(objek) disebut lensa objektif dan lensa yang dekat dengan pengamat 

disebut lensa okuler. 
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Bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat maya, 

terbalik, dan diperbesar.

Gambar 2.19 Proses pembentukan bayangan pada mikroskop.

Pada gambar panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif 

dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa 

objektif ditambah jarak bayangan objektif tadi ke lensa okuler atau 

secara matematis dituliskan:

d = + 

dengan:

d = panjang mikroskop (cm)
= jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif (cm)

= jarak bayangan objektif ke lensa okuler (cm)

Perbesaran total yang dihasilkan mikroskop merupakan 

perkalian antara perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan 

perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Secara 

matematis, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop ditulis 

sebagai berikut:

M = .
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dengan:

M = perbesaran total yang dihasilkan mikroskop (kali)
M = perbesaran yang dihasilkan lensa objektif (kali)

= perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler (kali)

Perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi:

= 
′

Sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler mirip 

dengan perbesaran sudut lup, yakni, untuk pengamatan tanpa 

akomodasi:

=

dan untuk pengamatan dengan akomodasi maksimum:

= + 1

5) Teropong

Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk 

melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan 

jelas.

a) Teropong Bintang

Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung, 

masing-masing sebagai lensa objektif dan lensa okuler dengan 

jarak fokus objektif lebih besar daripada jarak fokus okuler ( fob> 
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fok). Perbesaran sudut dan panjang teropong bintang memenuhi

persamaan-persamaan sebagai berikut:

Untuk mata tkak terakomodasi:

M = dan d = + 

Untuk mata berakomodasi maksimum (S’ok = - Sn)

M = dan d = + 

b) Teropong Bumi

Teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda di 

permukaan bumi. Teropong bumi menggunakan tiga jenis lensa 

cembung. Lensa yang berada di antara lensa objektif dan lensa 

okuler berfungsi sebagai lensa pembalik, yakni untuk pembalik 

bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif.

Perbesaran dan panjang teropong bumi untuk mata tak 

berakomodasi berturut- turut memenuhi persamaan:

M = dan d = + 4 + 4

Dengan fp=jarak fokus lensa pembalik.

c) Teropong Panggung

Teropong panggung atau teropong Galileo menggunakan 

sebuah lensa cembung sebagai objektif dan sebuah lensa cekung 
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sebagai okuler. Perbesaran dan panjang teropong panggung untuk 

mata tak berakomodasi berturut-turut memenuhi persamaan:

M = dan d = + 

Oleh karena lensa okulernya adalah lensa cekung makan fok 

bertanda negatif.

C. Penelitian yang Relevan

1. Hasilnya tingkat kelayakan Media Pembelajaran Monopoli Akuntansi: 1) 

Ahli Materi diperoleh rata-rata skor 4,8 dalam kategori Sangat Layak, 2) 

Ahli Media diperoleh rata-rata skor 4,29 dalam kategori Sangat Layak, dan 

3) Siswa uji coba kelompok kecil diperoleh rata-rata skor 4,22 dalam 

kategori Sangat Layak, sehingga Media Pembelajaran Monopoli 

Akuntansi ini sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa Media Pembelajaran 

Monopoli Akuntansi dapat meningkatkan Motivasi Belajar siswa kelas X 

Ak 2 SMK Negeri 4 Klaten sebesar 0,22.42

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran monopoli IPA 

tema organisasi kehidupan dapat dikatakan layak oleh pakar. Pada uji coba 

skala kecil dan besar, media mendapat respon sangat baik oleh guru dan 

                                                          

42 Anisa Nur Isnaini, “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Akutansi untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X AK 2 SMK Negeri 4 Klaten Tahun Ajaran 
2015/2016”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016),h.vii.
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siswa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran monopoli IPA berpengaruh positif terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa.43

3. Hasil penelitiannya adalah media pembelajaran permaian monopoli 

akuntansi yang layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kelayakan 

aspek rekayasa media, komunikasi visual, dan pembelajaran secara 

keseluruhan mendapat penilaian dengan kategori “Sangat Baik”. Selain 

itu, media pembelajaran terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dari sebelum pembelajaran memperoleh rerata skor sebesar 3,22 

yang masuk kategori “Cukup” dan meningkat menjadi sebesar 4,44 yang 

masuk kategori “Sangat Tinggi”. 44

D. Desain Model

Model yang dipilih sebagai acuan pengembangan media dalam penelitian 

ini adalah model 4D yaitu model yang dikembangkan oleh Thiagarajan. 

Berikut adalah diagram langkah-langkah penelitian dan pengembangan 4 D 

secara lengkap:

                                                          

43 Dea Aransa Vikagustanti,dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli IPA 
Tema Organisasi Kehidupan sebagai Sumber Belajar untuk Siswa SMP”. (Unnes Science 
Education Journal, 2014), h.468.

44 Ria Sartikaningrum, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli 
Akutansi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Program Keahlian Akutansi SMK
Negeri 1 Tempel” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 
h.vi.
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Diagram 2.1 Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan 4D
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Thiagarajan (1974) mengemukakan bahwa, langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan disingkat dengan 4 D, yang merupakan perpanjangan dari 

Define (pendefinisian), Design (perencanaan), Development (Pengembangan), dan 

Dissemination (Penyebaran).45 Secara garis besar penjabaran tahapan dalam 

model 4D adalah sebagai berikut: 46

1. Tahapan Pendefinisian (Define)

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini 

sering dinamakan analisis kebutuhan. Secara umum, dalam pendefinisian 

ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat 

pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta 

model penelitian dan pengembangan (model R & D) yang cocok 

digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui 

studi literature atau penelitian pendahuluan. Thiagrajan (1974) 

menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define yaitu: yaitu 

analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan 

perumusan tujuan pembelajaran. 

                                                          

45
Tri Cipto Tunggul Wardoyo, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video 

Animasi pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik Di SMK Negeri 1 Purworejo” (Skripsi Program 
Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 33.

46 Endang Mulyatiningsih, “Pengembangan Model Pembelajaran,”On-line; 
http://scholar.google.co.id (diakses 27 Januari 2017).
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2. Tahapan perencanaan (Design )

Tahap ini terdiri dari tiga langkah pokok, yaitu penyusunan tes, 

pemilihan media, dan pemilihan format perangkat pembelajaran. Dalam 

tahap perencanaan, peneliti sudah membuat produk awal (prototype) atau 

rancangan produk. Sebelum rancangan (design) produk dilanjutkan ke 

tahap berikutnya, maka rancangan produk tersebut perlu divalidasi. 

Berdasarkan hasil tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih 

perlu diperbaiki sesuai dengan saran validator.

3. Tahap pengembangan (Development)

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan produk yang sudah 

direvisi berdasarkan masukan dari pakar dan hasil ujicoba lapangan. Tahap 

ini meliputi validasi produk oleh ahli, revisi, dan ujicoba kepada siswa. 

Pada saat melakukan kegiatan validasi saran-saran yang diberikan 

digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan produk yang telah 

disusun. Dan pada saat uji coba dicari data respon, reaksi atau komentar 

dari sasaran pengguna produk. Hasil uji coba digunakan untuk 

memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan 

kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.

4. Tahap Penyebaran (Dissemination). 

Pada tahap ini, produk yang sudah direvisi pada tahap 

pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 

sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian 
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tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk 

yang dikembangkan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan 

solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk 

disebarluaskan. Kegiatan terakhir dari tahap ini adalah melakukan 

packaging (pengemasan), diffusion (penyebaran) and adoption

(pengadopsian) supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui kebutuhan spesifik dari pengembangan media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik.

2. Mengetahui kelayakan dari media pembelajaran permainan monopoli 

fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik.

3. Mengetahui respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik yang 

dikembangkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tahap validasi media, dan validasi materi dilakukan di UIN Raden 

Intan Lampung. Sedangkan tahap uji coba media dilakukan di SMP Negeri 2 

Gadingrejo. Adapun penelitian ini dilakukan mulai dari bulan januari sampai 

dengan selesai.
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C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian dari penelitian dan pengembangan ini adalah guru 

mata pelajaran fisika dan siswa-siswi SMP kelas VIII. Setelah melakukan 

studi pendahuluan didapat karakteristik sasaran penelitian tersebut antara lain 

guru masih kurang memanfaatkan perkembangan media pembelajaran saat 

ini, guru kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih cenderung menggunakan 

metode ceramah tanpa bantuan media lain, minimnya pemanfaatan media 

pembelajaran baru yang menarik dan menyenangkan, sedangkan siswa 

merasa perlu menggunakan media dalam mempelajari fisika, siswa merasa 

bahwa media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat 

membantu mereka dalam mempelajari fisika.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Richey dan Kelin 

(2010) dalam bidang pembelajaran menyatakan bahwa penelitian ini sekarang 

dinamakan Design and Development Research ( perancangan dan penelitian 

pengembangan) adalah  kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat 

rancangan suatu produk, mengembangkan/memproduksi rancangan produk 
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tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat 

diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

membuat produk, alat-alat dan model yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran atau non pembelajaran.1

E. Langkah - Langkah Pengembangan Media

Pada penelitian ini, langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

berpedoman dari model 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan.2 Model 

ini dipilih karena memberikan langkah-langkah yang lebih spesifik dan juga 

umum digunakan untuk mengembangkan sebuah media, seperti yang 

digunakan oleh Astuti3 dan Zuhri firdaus4 dalam penelitian terdahulu.

Langkah-langkah 4D pada penelitian ini tidak dilaksanakan sampai 

pada tahap penyebaran (Dissemination). Peneliti membatasi prosedur 

penelitian pengembangan hanya sampai pada tahap pengembangan 

(Development). Adapun tahapan atau langkah-langkah penelitian model 4D 

yang sudah dimodifikasi oleh peneliti untuk kebutuhan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

                                                          

1
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D

(Bandung: ALFABETA, 2015), h.28-29.
2 Tri Cipto Tunggul Wardoyo, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video 

Animasi pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik Di SMK Negeri 1 Purworejo” (Skripsi Program 
Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 33

3 Astuti, “Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Menggunakan Xampp Untuk 
Pembelajaran Apresiasi Cerpen Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Jember” (Tesis Program Magister 
Pendidikan Bahasa Indonesia,2014)

4 Zuhri Firdaus,” Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Ipa Materi Sistem 
Pencernaan Makanan Untuk Siswa Kelas Viii Di Smp Negeri 4 Malang” (Skripsi Progam Studi 
Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Malang,2014)
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lengkap:

Keterangan :
     : Jenis Kegiatan            : Garis Pelaksanaan Kegiatan

                    
    : Hasil Kegiatan                       : Garis Kegiatan jika Perlu

Diagram 3.1 Langkah Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli Fisika
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Berdasarkan rancangan penelitian diatas, maka penjelasan langkah-

langkah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pendefinisian (Define)

Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan mendefinisikan

kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan

berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. 

Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah yaitu:

a. Analisis Awal – Akhir

Dalam tahapan ini dilakukan analisis masalah yang mendasari 

pengembangan media pembelajaran permainan monopoli fisika. Pada 

tahap ini dimunculkan fakta-fakta dan alternatif penyelesaian sehingga 

memudahkan untuk menentukan langkah awal dalam pengembangan 

media yang sesuai untuk dikembangkan. Output dari tahap ini  berupa 

dokumen tentang permasalahan dan alternatif penyelesaian yang menjadi 

dasar pengembangan media pembelajaran monopoli fisika.

b. Analisis Siswa.

Analisis peserta didik sangat penting dilakukan pada awal

perencanaan. Analisis peserta didik dilakukan dengan cara mengamati

karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan dengan

mempertimbangkan ciri, dan pengalaman peserta didik, baik sebagai 

kelompok maupun individu. Output dari tahap ini adalah dokumen 

berkaitan dengan karakteristik peserta didik.
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c. Analisis Tugas.

Analisis ini merupakan pengidentifikasian tugas/ keterampilan-

keterampilan utama yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Analisis 

tugas terdiri dari analisis terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) terkait materi yang akan dikembangkan melalui media  

pembelajaran. Output dari tahap ini adalah dokumen tentang tugas-tugas 

atau keterampilan utama yang dilakukan siswa berdasarkan KI dan KD 

terkait materi yang telah ditetapkan. 

d. Analisis Konsep

Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi dalam

media pembelajaran permainan monopoli yang dikembangkan. Analisis 

ini ditujukan untuk mengidentifikasi, merinci dan menyusun secara 

sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan berdasarkan 

analisis awal-akhir. Analisis ini merupakan dasar dalam menyusun tujuan 

pembelajaran. Analisis konsep dibuat untuk pembelajaran yang nantinya 

digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi tertentu, dengan cara 

mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bagian-bagian utama 

materi pembelajaran. Output dari tahap ini adalah dokumen tentang isi 

materi yang akan ada di dalam media pembelajaran monopoli yang 

dikembangkan.
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e. Analisis Tujuan Pembelajaran

Tahap ini dilakukan untuk merumuskan hasil analisis tugas dan 

analisis konsep menjadi indikator pencapaian hasil belajar yang 

selanjutnya menjadi tujuan pembelajaran. Hasil perumusan tujuan 

pembelajaran akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan media 

pembelajaran permainan monopoli fisika. Dengan menuliskan tujuan 

pembelajaran, peneliti dapat mengetahui kajian apa saja yang akan 

ditampilkan dalam media pembelajaran yang dikembangkan, menentukan 

kisi-kisi soal, dan akhirnya menentukan seberapa besar tujuan 

pembelajaran yang tercapai. Output dari tahap ini adalah dokumentasi 

tentang tujuan pembelajaran terkait materi yang telah ditetapkan.

2. Tahap Perencanaan (Design).

Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, 

selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan 

perancangan draft media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran fisika. Tahap perancangan ini meliputi:

a. Penyusunan Tes

Dalam penelitian ini peneliti tidak menyusun tes awal, hanya 

menyusun tes akhir (berupa instrumen) yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan saat pengembangan media, 

serta untuk mengumpulkan data penilaian kelayakan media dari ahli 

media, ahli materi, guru dan siswa. Output dari tahap ini adalah 
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instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan saat pengembangan media, validasi media, 

mendapatkan respon dari guru dan siswa. Berikut beberapa instrumen 

tersebut yang disesuaikan untuk beberapa tahap yaitu:

1) Instrumen untuk Tahap Pendefinisian (Define)

Dalam tahap pendefinisian instrumen yang digunakan adalah 

tulisan/dokumen untuk studi dokumentasi dan kuesioner atau angket. 

Tulisan/dokumen untuk studi dokumentasi digunakan pada tahap 

analisis konsep, analisis tugas, dan analisis tujuan pembelajaran. 

Adapun kuesioner atau angket digunakan untuk analisis awal-akhir 

dan analisis siswa.

2) Instrumen untuk Tahap Perencanaan (Design).

Instrumen yang digunakan pada tahap ini yaitu 

tulisan/dokumen tentang masukan dan saran dari dosen pembimbing 

terkait desain awal media pembelajaran yang dikembangkan.

3) Instrumen untuk Tahap Pengembangan (Development)

Dalam tahap pengembangan, instrumen penelitian yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya adalah 

kuesioner atau angket menggunakan skala likert dengan 5 alternatif 

jawaban : sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, yang 

terdiri dari angket untuk ahli media, angket untuk ahli materi, angket 

respon guru dan siswa. 
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a) Angket untuk ahli media

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kualitas 

produk yang dikembangkan ditinjau dari aspek rekayasa media dan 

komunikasi visual. Aspek penilaian media oleh ahli media dapat 

dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Media oleh Ahli Media.
No. Aspek Nomor Pertanyaan
                                Aspek Rekayasa Media
1. Keefektifan dan keefisienan 1,2
2. Reliabilitas 3
3. Maintainable 4
4. Usabilitas 5
5. Ketepatan memilih media 6
6. Dokumentasi 7,8
7. Reusabilitas 9
                             Aspek Komunikasi Visual
8. Komunikatif 10
9. Kreatif dan inovatif 11
10. Sederhana 12
11. Tipografi (huruf dan susunannya) 13,14,15,16
12. Gambar 17,18,19,25
13. Tata letak 20
14. Warna 21,22
15. Desain 23,24

      Sumber: modifikasi dari penelitian Ria Sartikaningrum yang mengutip, Aspek
               dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran (Romi Satria Wahono, 2006)5

b) Angket untuk ahli materi.

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kualitas produk yang dikembangkan ditinjau dari aspek 

                                                          

5 Ria Sartikaningrum, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli 
Akutansi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Program Keahlian Akutansi SMK
Negeri 1 Tempel” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 
h.54.
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pembelajaran. Aspek penilaian media oleh ahli materi dapat dilihat 

pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Aspek Penilaian Media oleh Ahli Materi
No. Aspek Nomor Pertanyaan
                                    Aspek Pembelajaran
1. Kesesuaian materi 1,2,3
2. Aktualitas 4
3. Kelengkapan dan kualitas bahan 5,6,7,8
4. Kedalaman soal 9
5. Kemudahan untuk dipahami 10,11
6. Sistematis 12
7. Kejelasan 13
8. Ketepatan evaluasi 14,15,16
9. Pemberian umpan balik 17

                           Sumber: modifikasi dari penelitian Ria Sartikaningrum yang mengutip, Aspek 
                dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran (Romi Satria Wahono, 2006)6

c) Angket untuk respon guru

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kualitas produk yang dikembangkan ditinjau dari aspek 

pembelajaran, aspek rekayasa media, dan aspek komunikasi visual.

Aspek penilaian media oleh guru dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Media oleh guru
No. Aspek Nomor Pertanyaan
                                    Aspek Pembelajaran
1. Kesesuaian materi 1,2,3
2. Aktualitas 4
3. Kelengkapan dan kualitas bahan 5,6,7,8
4. Kedalaman soal 9
5. Kemudahan untuk dipahami 10,11
6. Sistematis 12
7. Kejelasan 13
8. Ketepatan evaluasi 14,15,16
9. Pemberian umpan balik 17

                                Aspek Rekayasa Media
11. Maintainable 18
12. Usabilitas 19

                                                          

6 Ibid, h.53.
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13. Dokumentasi 20,21
                            Aspek Komunikasi Visual
14. Komunikatif 22
15. Kreatif dan inovatif 23
16. Sederhana 24
17. Tampilan umum 25
18. Pemilihan warna, gambar, tata letak, dan 

tipografi
26,27,28,29

19. Kerapian dan kemenarikan desain 30,31

d) Angket untuk siswa

Aspek penilaian media oleh siswa dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Aspek Penilaian Media oleh Siswa
No. Aspek Jumlah Pertanyaan
                                Aspek Rekayasa Media
1. Maintainable 1
2. Usabilitas 2
3. Dokumentasi 3,4
                            Aspek Komunikasi Visual
4. Komunikatif 5
5. Kreatif dan inovatif 6
6. Sederhana 7
7. Tampilan umum 8
8. Pemilihan warna, gambar, tata letak, dan 

tipografi
9,10,11,12

9. Kerapian dan kemenarikan desain 13,14
                               Aspek Pembelajaran
10. Kesesuaian dengan materi 15
11. Interaktivitas siswa dengan media 16
12. Penumbuhan motivasi belajar 17
13. Aktualitas 18
14. Bahasa soal yang mudah dipahami 19
15. Kejelasan uraian soal 20

      Sumber: modifikasi dari penelitian Ria Sartikaningrum yang mengutip, Aspek
   dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran (Romi Satria Wahono, 2006)7

b. Pemilihan Media

Pemilihan media dilakukan guna menentukan media pembelajaran 

yang tepat untuk penyajian  materi pembelajaran. Pemilihan media 

                                                          

7 Ibid, h.55.
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disesuaikan dengan analisis tugas dan  analisis konsep, karakteristik 

siswa dan fasilitas yang ada di sekolah. Output dari tahap ini adalah 

dokumen tentang media yang telah dipilih.

c. Pemilihan Format

Pemilihan format ini dilakukan agar format yang dipilih sesuai 

dengan materi pembelajaran. Pemilihan bentuk penyajian disesuaikan 

dengan media pembelajaran yang digunakan. Pemilihan format dalam

pengembangan dimaksudkan dengan mendesain isi pembelajaran,

pemilihan pendekatan, dan sumber belajar, mengorganisasikan dan

merancang isi media pembelajaran permainan monopoli fisika, membuat 

desain media yang meliputi desain layout, gambar, dan tulisan. Output 

dari tahap ini adalah dokumen tentang format media yang telah dipilih.

d. Design Awal Media Pembelajaran.

Output dari tahap ini merupakan rancangan awal media 

pembelajaran permainan monopoli fisika kemudian diberi masukan oleh 

dosen pembimbing yang akan digunakan untuk memperbaiki media 

pembelajaran sebelum dilakukan produksi. Setelah mendapatkan saran 

perbaikan dari dosen pembimbing dan direvisi nantinya rancangan ini 

akan dilakukan tahap validasi. Rancangan ini berupa Draft I dari media 

pembelajaran permainan monopoli fisika yang dikembangkan.
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3. Tahap Pengembangan (Development)

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan draft II media pembelajaran 

yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh 

dari uji coba. Kegiatan tahap ini meliputi :

a. Validasi Ahli

Rancangan media pembelajaran permainan monopoli yang telah 

disusun pada tahap design (draft I) akan divalidasi oleh masing-masing 

tiga dosen ahli materi dan dosen ahli media, sehingga dapat diketahui 

apakah media tersebut layak diterapkan atau tidak. Hasil dari validasi ini 

digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kesempurnaan media yang

dikembangkan sebelum diujicoba. Setelah draf I divalidasi dan direvisi, 

maka dihasilkan draf II. Draf II merupakan output dari tahapan ini dan 

yang selanjutnya akan diujikan kepada peserta didik dalam tahap uji coba

b. Uji Coba Produk.

Media pembelajaran yang telah di hasilkan draft II selanjutnya di 

uji cobakan di kelompok yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa-

siswi SMP N 2 Gadingrejo. Alasan peneliti melakukan uji coba produk 

hanya satu sekolah saja didasarkan pada teori yang dinyatakan oleh Arief 

S Sadiman (2005: 183) tentang subjek uji coba yang terdiri dari uji coba 

satu-satu adalah 2 siswa, uji coba kelompok kecil 9-20 siswa, dan uji 
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coba lapangan 30 siswa.8 Dengan demikian didapatkan asumsi bahwa 

satu sekolah sudah cukup mewakili respon uji coba produk. Pada 

penelitian pengembangan ini akan dilakukan dua tahap uji coba, yaitu uji 

coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Tujuannya untuk 

mendapatkan masukan dan respon langsung dari guru dan siswa terhadap 

media pembelajaran yang telah disusun. Setelah mendapatkan masukan 

dan respon dari siswa dan guru, maka media yang draft II direvisi untuk 

menghasilkan media pembelajaran final. Media pembelajaran final 

tersebut merupakan output dari tahapan ini.

F. Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dengan

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Kuesioner atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.9 Kuesioner ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi permasalahan di sekolah, analisis siswa,  respon

                                                          

8 Nindya Fauziah, “Pengembangan Media Pembelajaran Modul Interaktif pada Mata 
Pelajaran Ekonomi Kelas X Sebagai Penunjang pembelajaran CTL di SMA”. (Skripsi Program 
Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013), h.72

9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alvabeta, 
2014), h.142.



73

siswa,ahli materi, dan ahli media terhadap media pembelajaran

permainan monopoli fisika.

b. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya.10 Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai kritik dan saran dari dosen pembimbing, 

ahli media, ahli materi, guru dan siswa terhadap media yang 

dikembangkan.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan jenis data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian 

pengembangan ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Maka teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif yang merupakan data tentang proses 

pengembangan media pembelajaran monopoli fisika berupa kritik dan

saran dari ahli media, ahli materi, guru fisika, dan siswa.dianalisis 

                                                          

10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta,2013), h.274.
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secara deskriptif kualitatif, beberapa saran akan digunakan untuk 

perbaikan produk pada tahap revisi.

b. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang berupa data kuesioner pra penelitian dan 

data penilaian tentang media pembelajaran monopoli fisika dari ahli 

media, ahli materi, guru fisika, dan siswa melalui kuesioner dianalisis 

dengan teknik analisis deskriptif menggunakan statistik deskriptif, 

sebagai berikut:

1) Analisis Hasil Kuesioner Prapenelitian

Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis data 

kuesioner:11

a) Mengubah penilaian kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

ketentuan:

Tabel 3.5 Aturan Pemberian Skor Kuesioner12

Klasifikasi Skor
Selalu 4
Sering 3
Kadang-Kadang 2
Tidak Pernah 1

b) Menghitung skor jawaban responden

Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

Skor jawaban responden = (f1x1) + (f2x2) + (f3x3) + (f4x4) 

Dimana : 
                                                          

11 Riduwan, Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alvabeta, 2015),h.14-15.
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Op.Cit. h.93-94.
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f1 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 1

f2 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 2

f3 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 

f4 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 

c) Memasukan  jumlah skor ke dalam garis kontinum.

Jumlah skor tersebut dimasukan ke dalam garis kontinum, 

yang pengukurannya ditentukan dengan cara: 

Skor ideal maksimal = Skor Tertinggi x Jumlah Responden

Skor ideal minimum = Skor Terendah x Jumlah Responden

Jarak Interval = skor ideal maksimal : 4

Persentase = skor jawaban responden : skor ideal maks) x100 

d) Mengintepretasikan presentase skor kedalam kriteria kualitatif.

Berdasarkan rumus diatas, maka skor jawaban tiap aspek 

yang telah dihitung dapat diintepretasikan ke dalam kriteria 

kualitatif dengan mengacu pada:

Tabel 3.6 Kriteria Interpretasi Skor
Jarak Interval Presentase (%) Klasifikasi

0-30 0-25 Tidak Pernah
30,1-60 25,1-50 Kadang-Kadang
60,1-90 50,1-75 Sering

90,1-120 75,1-100 Selalu
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2) Analisis Instrumen Validasi Ahli Media, Ahli Materi, Guru dan 

Siswa.

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kualitas media 

berdasarkan penilaian dosen ahli media, dosen ahli materi, guru 

mata pelajaran.fisika, dan siswa. Berikut adalah langkah-langkah 

untuk menganalisis data instrumen validasi:

a) Mengubah penilaian kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

ketentuan:

Tabel 3.7 Aturan Pemberian Skor Instrumen Validasi13

Klasifikasi Skor
Sangat Baik 5
Baik 4
Cukup 3
Kurang 2
Sangat Kurang 1

b) Menghitung skor rata-rata.14

=̅ 

Keterangan:

=̅ rata-rata perolehan skor

= jumlah skor yang diperoleh

= banyaknya subjek uji coba

                                                          

13 Ibid.
14 Nugraheni Dinasari Haryono, “Pengembangan Multimedia Interaktif Sebagai Media 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Materi Koperasi bagi Siswa Kelas IV SD Negeri 
Tegalpanggung Yogyakarta” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Yogyakarta, 2015), 
h.58.
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c) Menggubah skor rata-rata ke dalam kriteria kualitatif dengan 

mengacu pedoman kriteria penilaian pada tabel berikut. 15

Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Ahli Media, Ahli Materi, Guru, dan Siswa
No. Rentang Skor Kriteria

1. Mi + 1,50Sbi < X Sangat Baik

2. Mi + 0,50Sbi < X ≤ Mi + 1,50Sbi Baik

3. Mi - 0,50Sbi < X ≤ Mi + 0,50Sbi Cukup

4. Mi - 1,50Sbi < X ≤ Mi - 0,50Sbi Kurang

5. X ≤ Mi - 1,50Sbi Sangat Kurang

Keterangan:

Mi = x ( + )

Sbi = ( s − )

Mi =(mean ideal)

Sbi=(simpangan baku ideal)

Pada angket validasi ahli media dan ahli materi skor maksimal 

ideal adalah 5 sedangkan skor minimal ideal adalah 1, 

selanjutnya interval kriteria penilaian ahli dapat diperoleh

melalui pengembangan pada tabel:

Tabel 3.9 Interval Kriteria Penilaian Ahli Media, Ahli Materi, Guru, dan 
Siswa.
No. Rentang Skor Kriteria

1. X > 4,01 Sangat Baik

2. 3,34 < X ≤ 4,01 Baik

3. 2,26 < X ≤ 3,34 Cukup

4. 1,99 < X ≤ 2,26 Kurang

5. X ≤ 1,99 Sangat Kurang

                                                          

15 Ria Sartikaningrum,Op.. h.59-60.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

Penelitian pengembangan ini dilakukan di UIN Raden Intan Lampung 

untuk tahap validasi dan SMP Negeri 2 Gadingrejo untuk tahap analisis dan 

uji coba dengan jumlah total subjek penelitian yaitu 40 siswa kelas VIII. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan 

Mei 2017. Prosedur penelitian pengembangan terdiri atas beberapa tahapan 

yang dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian Pengembangan

No Prosedur Pengembangan Waktu Pelaksanaan
1. Pendefinisian

(Define)
Analisis Awal-Akhir Januari 2017
Analisis Siswa Januari 2017
Analisis Tugas Januari 2017
Analisis Konsep Januari 2017
Analisis Tujuan 
Pembelajaran

Januari 2017

2. Perencanaan 
(Design)

Penyusunan Tes Februari 2017
Pemilihan Media Februari 2017
Pemilihan Format Februari - Maret 2017
Design Awal Media 
Pembelajaran

Februari – Maret 2017

3. Pengembangan 
(Development)

Validasi Ahli April – Mei 2017
Uji Coba Produk Mei 2017

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah media 

pembelajaran berupa permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya 
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dan alat optik yang telah divalidasi, diujicobakan dan dilakukan perbaikan..

Tampilan final papan permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya 

dan alat optik terdiri dari 16 petak kompleks ilmu, 4 petak perpustakaan, 4 

petak pertanyaan, petak start, petak kesempatan, petak berlibur dan petak 

masuk UKS berukuran 32 cm x 32 cm sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tampilan papan permainan monopoli fisika pada 
pokok bahasan cahaya dan alat optik

Permainan ini dilengkapi dengan berbagai komponen dengan masing-

masing fungsi dijelaskan secara umum dalam tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Komponen Permainan Monopoli Fisika dan Fungsinya

No Nama Komponen Fungsi

1. Dadu
Digunakan untuk menentukan urutan 
pemain yang akan menjalankan 
permainan.

2. Bidak Pemain
Digunakan untuk mewakili posisi 
pemain di dalam permainan.

3. Kartu Poin
Berisi sejumlah poin yang dapat dimiliki 
oleh pemain.

4. Kartu Kesempatan

Berisi perintah-perintah yang harus 
dipatuhi pemain, bonus-bonus serta 
beasiswa yang dapat dimiliki pemain.

5. Kartu Perpustakaan

Berisi informasi yang berkaitan dengan 
materi cahaya dan alat optik, yang dapat 
digunakan sebagai referensi menjawab 
pertanyaan.

6. Kartu Pertanyaan
Berisi pertanyaan materi cahaya dan alat 
optik yang harus di jawab oleh pemain.

7.
Kartu Hak Milik 
Kompleks Ilmu

Berisi keterangan tentang nama 
kompleks ilmu, pertanyaan yang harus 
dijawab pemain jika ingin memiliki 
kompleks tersebut, kunci jawaban 
pertanyaan, dan peraturan-peraturan 
lain.

8.
Buku Petunjuk 
Permainan

Berisi penjelasan-penjelasan tetntang 
peraturan dan tata cara permainan.

9.
Kunci Jawaban 
Pertanyaan

Digunakan untuk mengkoreksi jawaban 
pemain dari kartu pertanyaan.

Hasil penelitian pengembangan ini adalah data tentang kebutuhan 

spesifik yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik, data 

kelayakan media tersebut yang diperoleh dari perhitungan angket saat 

validasi oleh ahli media dan ahli materi, serta data respon guru  dan siswa 
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yang diperoleh dari perhitungan angket saat uji coba produk. Hasil tersebut 

dijelaskan pada poin selanjutnya.

B. Kelayakan Media

Langkah-langkah yang digunakan dalam menguji kelayakan media 

pembelajaran permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat 

optik, disesuaikan dengan prosedur pengembangan model 4D dijelaskan 

sebagai berikut:

1. Tahap Pendefinisian (Define)

a. Analisis Awal-Akhir

Tahapan ini dimulai dengan melakukan studi pendahuluan dari 

penelitian-penelitian terdahulu, hasilnya didapatkan bahwa kualitas 

pembelajaran fisika yang rendah masih menjadi masalah dunia 

pendidikan di Indonesia, pembelajaran disekolah lebih cenderung text 

book oriented dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya 

motivasi anak sulit ditumbuhkan dan pola belajar mereka cenderung 

menghafal. Pembelajaran di sekolah juga lebih sering dilaksanakan di 

dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, peserta didik hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru tanpa adanya media pembelajaran 

lain yang dapat membantu proses pembelajaran.

Hasil tersebut didukung dengan hasil prapenelitian yang peneliti 

lakukan di SMP Negeri 2 Gadingrejo. Peneliti menemukan kondisi 

yang hampir sama dengan permasalahan di atas. Fakta di lapangan 
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menunjukkan bahwa guru masih kurang memanfaatkan perkembangan 

media pembelajaran saat ini. Hasil tersebut dapat dilihat dari data 

angket yang diberikan kepada siswa, bahwa penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi memperoleh presentase 44,2%. 

Sedangkan hasil angket lainnya menunjukkan bahwa siswa merasa 

perlu menggunakan media pembelajaran fisika dengan presentase 

71,7%. Selain itu, pemerintah pun telah menetapkan di dalam standar 

nasional pendidikan bahwa guru tidak hanya dituntut untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara utuh tetapi juga dituntut 

untuk mampu menyajikan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

minat dan ketertarikan siswa sehingga mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dikembangan suatu media 

pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bantu dalam 

proses pembelajaran.

b. Analisis Siswa

Karakteristik siswa di dalam proses pembelajaran dalam tahap ini 

dianalisis berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa pada 

saat prapenelitian. Hasilnya didapat kesimpulan bahwa siswa menyukai 

cara belajar menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan 

presentase 69,2%, siswa merasa bahwa media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan dapat membantu mereka dalam 
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mempelajari fisika dengan presentase 87,5%, siswa merasa kesulitan 

mengikuti pelajaran fisika dengan presentase 58,3%, siswa merasa

cepat bosan saat mengikuti pelajaran fisika dengan presentase 63,3%, 

dan siswa menyukai cara belajar sambil bermain dengan presentase 

85%.

c. Analisis Tugas

Tahapan ini diawali dengan melakukan studi dokumentasi tentang 

tugas-tugas atau ketrampilan utama yang dilakukan siswa berdasarkan 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terkait materi dan 

cahaya dan alat optik. Materi tersebut dipilih karena menyesuaikan 

waktu penelitian yang berada pada semester dua. Selain itu, materi 

cahaya dan alat optik juga merupakan materi yang memuat banyak 

konsep yang harus dihafal siswa. Oleh karena itu, diperlukan bantuan 

suatu media pembelajaran yang menarik dalam menyampaikan konsep-

konsep tersebut. Hasil dari tahapan ini, didapat dokumen tentang tugas-

tugas atau ketrampilan utama yang dilakukan siswa berdasarkan KI dan 

KD terkait materi cahaya dan alat optik. Atas dasar kurikulum dan 

silabus yang berlaku di SMP Negeri 2 Gadingrejo, didapatkan beberapa 

KD yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan media, yaitu 

memahami sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar 

dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses 
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penglihatan mata manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. 

Silabus tersebut dapat dilihat pada lampiran B hal 138.

d. Analisis Konsep

Berdasarkan hasil dari analisisi tugas maka media pembelajaran 

yang dibuat berisi materi mata pelajaran fisika untuk semester dua yaitu 

cahaya dan alat optik. Konsep-konsep yang diajarkan melalui media 

pembelajaran ini disusun secara sistematis berdasarkan kompetensi 

dasar yang terdapat di dalam silabus. Adapun konsep-konsep tersebut 

antara lain berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan 

pada cermin dan lensa, serta penerapannya untuk menjelaskan proses 

penglihatan mata manusia, dan prinsip kerja alat optik.

e. Analisis Tujuan Pembelajaran

Tahapan ini diawali dengan perumusan tujuan pembelajaran 

berdasarkan KD yang diperoleh pada tahap analisis tugas. Hasilnya 

didapat rumusan tujuan pembelajaran yang menjadi dasar dalam 

penyusunan rancangan media pembelajaran yang dikembangkan. 

Rumusan tujuan pembelajaran tersebut dapat dilihat di dalam RPP pada 

lampiran B hal 140. 

2. Tahap Perencanaan (Design)

a. Penyusunan Tes

Tahapan ini diawali dengan penyusunan kisi-kisi angket, dan 

penyusunan angket yang akan diberikan kepada ahli, guru dan siswa. 
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Hasil dari tahapan ini, didapat angket validasi yang akan diberikan 

kepada ahli media dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan media 

yang dikembangkan, serta angket untuk mengetahui respon guru dan 

siswa terhadap media tersebut. Angket validasi tersebut dapat dilihat 

pada lampiran E hal 156-159.

b. Pemilihan Media

Hasil tahapan ini adalah penentuan tentang media pembelajaran 

yang dipilih dan dikembangkan. Media pembelajaran yang dipilih 

adalah media pembelajaran permainan monopoli, yang dikembangkan 

menjadi media pembelajaran permainan monopoli fisika untuk pokok 

bahasan cahaya dan alat optik. Permainan monopoli ini dipilih untuk 

disajikan sebagai media pembelajaran visual dan dibuat untuk 

dimainkan secara manual. Hal tersebut disesuaikan dengan analisis 

siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan fasilitas yang ada disekolah.

c. Pemilihan Format

Tahap ini sebelumnya diawali dengan melakukan identifikasi 

berbagai komponen yang akan didesain untuk media pembelajaran 

permainan monopoli fisika. Komponen-komponen tersebut antara lain 

adalah petak-petak untuk papan permainan (petak START, petak 

kompleks ilmu, petak pertanyaan, petak perpustakaan, petak 

kesempatan, petak berlibur, dan petak masuk UKS), kartu pertanyaan, 

kartu perpustakaan, kartu kesempatan, kartu hak milik kompleks ilmu, 
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dan buku petunjuk permainan. Adapun software yang peneliti pilih 

untuk mendesain berbagai komponen tersebut adalah coreldraw X4 dan 

photoscape. Pertimbangan peneliti memilih software tersebut karena 

software-software tersebut memiliki berbagai macam fitur yang mudah 

digunakan dan cukup lengkap untuk mendesain media.

Tahap selanjutnya adalah menentukan format-format yang akan 

digunakan untuk mendesain berbagai komponen media pembelajaran, 

yang dijelaskan masing-masing sebagai berikut.

1) Papan permainan

Didesain dengan ukuran 32cm x 32cm berisi berbagai macam 

petak pendukung seperti petak kompleks ilmu, petak pertanyaan, 

petak perpustakaan, dan lain sebagainya. Warna yang dipilih sebagai 

background adalah warna moon green dan jenis huruf yang 

digunakan untuk mendesain teks adalah kristen ITC dengan ukuran 

26.

2) Petak START, petak kesempatan, petak berlibur, petak masuk UKS

Didesain dengan ukuran masing-masing 5cm x 5cm. Warna yang 

dipilih sebagai background adalah warna putih dengan margin 

berwarna dark red dan jenis huruf yang digunakan untuk mendesain 

teks adalah lucida handwriting berwarna dark red dan turquoise.
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3) Petak perpustakaan dan petak pertanyaan

Didesain dengan ukuran masing-masing 3cm x 5cm. Warna yang 

dipilih sebagai background adalah warna hitam untuk petak 

pertanyaan dan warna pink untuk petak perpustakaan. Adapun jenis 

huruf yang digunakan untuk mendesain teks adalah kristen ITC

dengan ukuran 12 berwarna hijau untuk petak pertanyaan dan 

berwarna coklat untuk petak perpustakaan.

4) Petak kompleks ilmu

Didesain dengan ukuran masing-masing 3cm x 5cm. Warna-

warna yang dipilih sebagai background nama-nama kompleks ilmu 

antara lain adalah dusty plum,autumn orange, walnut, mint green, 

neon red, ruby red, black, dan turquoise. Adapun jenis huruf yang 

digunakan untuk mendesain teks adalah kristen ITC berwarna hitam 

dengan ukuran 12.

5) Kartu Pertanyaan, Kartu Perpustakaan, dan Kartu Kesempatan

Didesain dengan ukuran masing-masing 7cm x 4cm. Warna yang 

dipilih sebagai background adalah warna hijau untuk kartu 

pertanyaan, warna kuning untuk kartu perpustakaan, dan warna pink 

untuk kartu kesempatan. Adapun jenis huruf yang digunakan untuk 

mendesain teks adalah comic sans berwarna hijau untuk kartu 

perpustakaan, merah untuk kartu perpustakaan, coklat untuk kartu 

kesempatan dengan ukuran huruf masing-masing 11.
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6) Kartu Hak Milik Kompleks Ilmu

Didesain dengan ukuran masing-masing 5cm x 7cm. Warna-

warna yang dipilih sebagai background nama-nama kompleks ilmu 

antara lain adalah dusty plum,autumn orange, walnut, mint green, 

neon red, ruby red, black, dan turquoise. Adapun jenis huruf yang 

digunakan untuk mendesain teks adalah kristen ITC berwarna hitam 

dengan ukuran 12.

7) Kartu poin

Didesain dengan ukuran masing-masing 7cm x 4cm. Warna-

warna yang dipilih sebagai background adalah merah, mint 

green,orange, biru, putih, ungu, dan turquoise. Adapun jenis huruf 

yang digunakan untuk mendesain teks adalah comic sans warna 

hitam berukuran 18.

8) Buku petunjuk permainan

Didesain dengan ukuran 32cm x 12cm. Warna yang dipilih 

sebagai background cover adalah warna mint green dan hitam. 

Adapun jenis huruf yang digunakan untuk mendesain teks adalah 

comic sans berwarna hitam dengan ukuran 18 untuk cover buku, dan 

ukuran 12 untuk isi buku.

d. Design Awal Media Pembelajaran

Pada tahap ini setelah melalui beberapa tahapan di atas, didapatkan 

desain media pembelajaran awal sesuai dengan format yang telah 
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dipilih. Semua bahan-bahan yang telah dikumpulkan, seperti berbagai 

alat permainan gambar-gambar, dan materi yang akan disajikan juga 

dimasukkan ke dalam media. Selain itu, selama merancang desain awal 

media pembelajaran permainan monopoli fisika ini peneliti menemukan 

bahwa permainan monopoli merupakan permainan yang memiliki ciri-

ciri adanya unsur persaingan, perebutan kekuasaan, dan ciri negatif 

lainnya, sehingga untuk mengembangkan permainan monopoli sebagai 

sebuah media pembelajaran, peneliti merasa perlu menghilangkan atau 

mengganti komponen-komponen yang memungkinkan timbulnya 

unsur-unsur negatif tersebut pada diri peserta didik. Beberapa 

komponen dalam permainan monopoli yang peneliti ganti, antara lain 

adalah uang-uang permainan monopoli umumnya peneliti ganti dengan 

kartu poin untuk menghindari matrealisme, petak penjara peneliti ganti 

dengan petak masuk UKS untuk menghindari kesan negatif pada diri 

peserta didik, dan semua peraturan permainan pada permainan 

monopoli umum yang mengarahkan kepada persaingan kekayaan, 

peneliti ganti untuk diarahkan ke arah proses pembelajaran.

Desain awal media pembelajaran permainan monopoli fisika ini 

secara keseluruhan membahas materi cahaya dan alat optik yang di 

dalamnya memuat kompetensi yang harus dicapai siswa, uraian soal, 

dan berbagai alat permainan. Desain awal media pembelajaran ini 
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dikemas dalam bentuk permainan monopoli yang dilengkapi dengan 

berbagai alat permainan monopoli, meliputi:

1) Sebuah papan permainan 28 petak, dengan 16 petak kompleks ilmu, 

1 petak START, 1 petak kesempatan, 1 petak berlibur, 1 petak 

masuk UKS, 4 petak pertanyaan, dan 4 petak perpustakaan.

2) Dua buah dadu dan lima buah bidak pemain.

3) Satu set kartu pertanyaan (berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab siswa).

4) Satu set kartu perpustakaan (berisi informasi-informasi yang dapat 

digunakan siswa untuk menambah pengetahuan dan menjawab 

pertanyaan).

5) Satu set kartu kesempatan (berisi perintah-perintah yang harus 

diikuti pemain, bonus-bonus, dan beasiswa).

6) Satu set kartu hak milik kompleks ilmu (berisi keterangan-

keterangan yang berkaitan dengan kepemilikan kompleks ilmu).

7) Satu set kartu poin

8) Kunci jawaban kartu pertanyaan (digunakan untuk mengkoreksi 

jawaban pemain dari kartu pertanyaan).

9) Buku petunjuk permainan

Rancangan awal media pembelajaran monopoli fisika yang telah di 

desain selanjutnya dicetak dengan kualitas gambar minimal 240 DPI 

untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik. Bahan-bahan yang 
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diperlukan untuk mencetak desain permainan monopoli ini adalah 

kertas art paper 210 gram dan kertas BC linen. Kertas ini dipilih untuk 

mencetak desain permainan monopoli karena memiliki kualitas 

ketebalan yang cocok untuk media tersebut.

Sebelum ketahap selanjutnya rancangan awal media pembelajaran 

permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik 

ini mendapatkan masukan dari dosen pembimbing. Adapun masukan 

tersebut yaitu menambahkan keterangan di buku petunjuk permainan 

tentang tugas dari petugas bank untuk mengidentifikasi pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan guru dalam pembelajaran. Tampilan 

awal sebelum dan setelah mendapatkan masukan dari dosen 

pembimbing adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2 Sebelum Mendapatkan Masukan dari Dosen Pembimbing
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Gambar 4.2. Setelah Mendapat Masukan dari Dosen Pembimbing

Rancangan awal media pembelajaran yang telah direvisi 

berdasarkan masukan dari dosen pembimbing merupakan Draft I dari 

media pembelajaran permainan monopoli fisika yang dikembangkan.

Rancangan awal Draft I tersebut selanjutnya akan divalidasi dan 

diujicobakan pada tahap pengembangan.

3. Tahap Pengembangan (Development)

a. Validasi Ahli

1) Validasi Ahli Media

Ahli media yang menjadi validator dalam penelitian adalah 3 

dosen UIN Raden Intan Lampung yang memiliki kompetensi di 

bidang media, yaitu Ibu Dr.Umi Hijriyah,M.Pd, Ibu Dr.Yuberti, 

M.Pd, dan Bapak Irwandani,M.Pd. Validasi ahli media dilakukan 

dengan mengisi lembar angket penilaian yang terdiri dari dua aspek, 
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yaitu aspek rekayasa media dan aspek komunikasi visual. Hasil 

penilaian kelayakan aspek rekayasa media oleh ahli media dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.Hasil penilaian kelayakan aspek rekayasa media oleh ahli 
media

No. Aspek Rekayasa Media
Rerata 
Skor

Kriteria

1. Keefektifan dalam penggunaan 4.00 Baik

2.
Keefisienan dalam 
pengembangan

4.00 Baik

3.
Reliabilitas (kehandalan dalam 
pemakaian)

4.00 Baik

4.
Maintainable (dapat 
dipelihara/dikelola dengan 
mudah)

4.33 Sangat Baik

5. Usabilitas (mudah digunakan) 4.33 Sangat Baik
6. Ketepatan memilih media 4.33 Sangat Baik

7.
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media

4.67 Sangat Baik

8. Variasi alat permainan 5.00 Sangat Baik

9.
Reusabilitas (dapat digunakan 
kembali)

5.00 Sangat Baik

Total 39.67 Sangat Baik
Rerata Skor 4.41 Sangat Baik

Hasil penilaian kelayakan aspek komunikasi visual oleh ahli 

media dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4.Hasil penilaian kelayakan aspek komunikasi visual oleh 
ahli media

No. Aspek Komunikasi Visual
Rerata 
Skor

Kriteria

10.
Komunikatif (bahasa mudah 
dipahami)

4.67 Sangat Baik

11.
Kreatif dan inovatif (media 
menarik)

5.00 Sangat Baik

12. Kesederhanaan 4.67 Sangat Baik
13. Pemilihan jenis huruf 4.33 Sangat Baik
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No. Aspek Komunikasi Visual
Rerata 
Skor

Kriteria

14. Pemilihan ukuran huruf 4.67 Sangat Baik
15. Pengaturan jarak 4.00 Baik
16. Keterbacaan teks 4.33 Sangat Baik
17. Ketepatan penempatan gambar 4.00 Baik
18. Keseimbangan proporsi gambar 4.33 Sangat Baik

19.
Kesesuaian gambar yang 
mendukung

4.33 Sangat Baik

20. Pengaturan tata letak 4.67 Sangat Baik
21. Komposisi warna 4.67 Sangat Baik
22. Keserasian pemilihan warna 4.67 Sangat Baik
23. Kerapian desain 4.67 Sangat Baik
24. Kemenarikan desain 4.33 Sangat Baik

25.
Kemenarikan gambar yang 
disajikan

4.33 Sangat Baik

Total 71.67 Sangat Baik
Rerata Skor 4.48 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek rekayasa media 

diperoleh rerata skor 4.41 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan 

aspek rekayasa media juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.
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Diagram 4.1 Rerata Skor Penilaian Aspek Rekayasa Media oleh Ahli 
Media

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat tiga pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya yaitu 

keefektifan dalam pengembangan, keefisienan dalam penggunaan, 

dan reliabilitas (kehandalan dalam pemakaian) yang masing-masing 

mendapat rerata skor 4.00 tyang termasuk kriteria “Baik”. Selain itu, 

terdapat dua pernyataan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu 

variasi alat permainan dan reusabilitas (dapat digunakan kembali) 

yang masing-masing memperoleh rerata skor 5.00dan termasuk ke 

dalam kriteria “Sangat Baik”.

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek komunikasi visual 

diperoleh rerata skor 4.48 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan 
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aspek komunikasi visual juga disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut.

Diagram 4.2 Rerata Skor Penilaian Aspek Komunikasi Visual oleh 
Ahli Media

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat tiga pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah yaitu pengaturan jarak dan 

ketepatan penempatan gambar dengan masing-masing memperoleh 

rerata skor 4.00 yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”. Selain itu, 

terdapat satu pernyataan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu

kreatif dan inovatif (media menarik) dengan rerata skor 5.00 yang 

termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”.

Selain memberikan penilaian, ahli media juga memberikan 

komentar dan saran yang dijadikan dasar untuk memperbaiki media

pembelajaran yang dikembangkan.  Komentar dan saran tersebut 

antara lain sebagai berikut:
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a) Judul pada kartu perpustakaan sebaiknya tidak dibuat berbayang, 

untuk memperjelas keterbacaan teks pada buku petunjuk 

permainan.

b) Warna background yang gelap pada buku petunjuk permainan 

halaman 11 sebaiknya diganti dengan warna yang lebih cerah, 

agar teks lebih mudah dibaca.

Berdasarkan komentar dan saran dari ahli media, maka peneliti 

melakukan perbaikan pada media pembelajaran yang dikembangkan. 

Berikut ini tampilan media sebelum dan setelah dilakukan perbaikan 

atau revisi.

a) Judul pada kartu perpustakaan tidak dibuat berbayang.

Gambar 4.4 Tampilan kartu perpustakaan sebelum direvisi

Gambar 4.5 Tampilan kartu perpustakaan setelah direvisi
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b) Warna background yang gelap pada buku petunjuk permainan 

halaman 11 sebaiknya diganti dengan warna yang lebih cerah

Gambar 4.6 Tampilan petunjuk permainan sebelum direvisi

Gambar 4.7 Tampilan petunjuk permainan setelah direvisi



99

2) Validasi Ahli Materi

Ahli materi yang menjadi validator dalam penelitian adalah 3 

dosen program studi pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan pokok bahasan dalam 

media yang dikembangkan, yaitu cahaya dan alat optik. Tiga 

validator tersebut antara lain adalah Bapak Antomi Saregar, 

M.Pd.,M.Si, Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc, dan Ibu Widya Wati, 

M.Pd. Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian yang terdiri dari satu aspek, yaitu aspek pembelajaran. 

Hasil penilaian kelayakan aspek pembelajaran oleh ahli meteri dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5.Hasil penilaian kelayakan aspek pembelajaran oleh ahli 
materi

No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

1.
Kesesuaian materi dengan 
kompetensi dasar

3.67 Baik

2.
Kesesuaian materi dengan 
indikator pembelajaran

3.67 Baik

3. Kesesuaian materi dengan tujuan 4.00 Baik
4. Aktualitas materi yang disajikan 4.00 Baik
5. Kecukupan jumlah soal 4.33 Sangat Baik
6. Kelengkapan cakupan soal 4.67 Sangat Baik

7.
Tingkat kesulitan soal sesuai 
dengan materi

4.33 Sangat Baik

8. Variasi soal 4.33 Sangat Baik

9.
Kedalaman soal sesuai dengan 
materi

4.33 Sangat Baik

10. Materi mudah dipahami 4.00 Baik

11.
Bahasa soal yang mudah 
dipahami

4.33 Sangat Baik
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No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

12. Keruntutan alur pikir 4.33 Sangat Baik
13. Kejelasan uraian soal 4.00 Baik

14.
Ketepatan dalam menggunakan 
istilah dan pernyataan

4.67 Sangat Baik

15.
Kebenaran soal secara teori dan 
konsep

4.67 Sangat Baik

16.
Ketepatan kunci jawaban dengan 
soal

4.67 Sangat Baik

17. Pemberian umpan balik 4.00 Baik
Total 72 Sangat Baik

Rerata Skor 4.24 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek pembelajaran 

diperoleh rerata skor 4.24 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan 

aspek pembelajaran juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.3 Rerata Skor Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli 
Materi
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Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat dua pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 

kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan kesesuaian materi 

dengan indikator pembelajaran dengan masing-masing rerata skor 

3.67 yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”. Selain itu, terdapat 

empat pernyataan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu

kelengkapan cakupan soal, ketepatan dalam menggunakan istilah dan 

pernyataan, kebenaran soal secara teori dan konsep, serta ketepatan 

kunci jawaban dengan soal dengan masing-masing rerata skor 4.67 

yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”.

Selain memberikan penilaian, ahli materi juga memberikan 

komentar dan saran yang dijadikan dasar untuk memperbaiki media 

pembelajaran yang dikembangkan.  Komentar dan saran tersebut 

antara lain sebagai berikut:

a) Media yang dibuat lebih condong ke assessment dari pada media 

pembelajaran. Perbaiki kartu di media sesuai dengan ciri-ciri 

media pembelajaran.

b) Sudah baik, jika bisa berikan sumber referensinya.

c) Sesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran. 

Tambahkan tujuan pembelajaran di RPP.
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Berdasarkan komentar dan saran dari ahli materi, maka peneliti 

melakukan perbaikan pada media pembelajaran yang dikembangkan. 

Perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Kartu di media telah disesuaikan dengan ciri-ciri media 

pembelajaran, dengan cara menambah jumlah kartu perpustakaan 

untuk mengimbangi banyaknya pertanyaan pada media. Kartu-

kartu perpustakaan tersebut secara keseluruhan dapat dilihat pada 

lampiran.

b) Peneliti menambahkan sumber referensi materi pada lembar kunci 

jawaban pertanyaan.

c) Seluruh komponen yang terdapat di media pembelajaran 

permainan monopoli fisika telah disesuaikan dengan kompetensi 

dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Silabus 

dan rpp yang dijadikan sebagai dasar pengembangan media dapat 

dilihat pada lampiran.

b. Uji Coba Produk

Tahapan uji coba yang dilakukan peneliti adalah uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Namun sebelum melakukan uji 

coba, peneliti juga melibatkan guru Fisika SMP Negeri 2 Gadingrejo, 

Bapak Wagino,S.Pd untuk menilai media yang telah dikembangkan dari 

aspek pembelajaran, aspek rekayasa media, dan aspek komunikasi 

visual. Pertimbangan peneliti melibatkan guru fisika untuk menilai 
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media yang telah dikembangkan dikarenakan guru sebagai calon 

pengguna dan pada pelaksanaan pembelajaran memahami kuantitas 

pembahasan materi yang disampaikan ke siswa. Hasil penilaian aspek 

pembelajaran oleh guru fisika dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai 

berikut.

Tabel 4.6.Hasil penilaian kelayakan aspek pembelajaran oleh guru 
Fisika

No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

1.
Kesesuaian materi dengan 
kompetensi dasar

5.00 Sangat Baik

2.
Kesesuaian materi dengan indikator 
pembelajaran

5.00 Sangat Baik

3. Kesesuaian materi dengan tujuan 4.00 Baik
4. Aktualitas materi yang disajikan 4.00 Baik
5. Kecukupan jumlah soal 4.00 Baik
6. Kelengkapan cakupan soal 5.00 Sangat Baik

7.
Tingkat kesulitan soal sesuai 
dengan materi

4.00 Baik

8. Variasi soal 4.00 Baik

9.
Kedalaman soal sesuai dengan 
materi

4.00 Baik

10. Materi mudah dipahami 4.00 Baik
11. Bahasa soal yang mudah dipahami 4.00 Baik
12. Keruntutan alur pikir 4.00 Baik
13. Kejelasan uraian soal 4.00 Baik

14.
Ketepatan dalam menggunakan 
istilah dan pernyataan

4.00 Baik

15.
Kebenaran soal secara teori dan 
konsep

4.00 Baik

16.
Ketepatan kunci jawaban dengan 
soal

4.00 Baik

17. Pemberian umpan balik 4.00 Baik
Total 71.00 Sangat Baik

Rerata Skor 4.18 Sangat Baik
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Hasil penilaian aspek rekayasa media oleh guru fisika dapat 

dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7.Hasil penilaian kelayakan aspek rekayasa media oleh guru 
Fisika

No. Aspek Rekayasa Media
Rerata 
Skor

Kriteria

18. Kemudahan dalam pengelolaan 4.00 Baik
19. Kemudahan dalam penggunaan 4.00 Baik
20. Kejelasan petunjuk permainan 4.00 Baik
21. Variasi alat permainan 5.00 Sangat Baik

Total 17.00 Sangat Baik
Rerata 4.25 Sangat Baik

Hasil penilaian aspek komunikasi visual oleh guru fisika dapat 

dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8.Hasil penilaian kelayakan aspek komunikasi visual oleh guru 
Fisika

No. Aspek Komunikasi Visual
Rerata 
Skor

Kriteria

22.
Komunikasi (mudah dipahami serta 
menggunakan bahasa yang baik 
,benar, dan efektif)

4.00 Baik

23.
Kreatif dan inovatif (baru, luwes, 
menarik, dan unik)

4.00 Baik

24. Sederhana 5.00 Sangat Baik
25. Tampilan umum 4.00 Baik
26. Pemilihan Warna 4.00 Baik
27. Pemilihan gambar yang sesuai 4.00 Baik
28. Tata letak dan susunan huruf 4.00 Baik
29. Keterbacaan teks 4.00 Baik
30. Kerapian desain 5.00 Sangat Baik
31. Kemenarikan desain 5.00 Sangat Baik

Total 43.00 Sangat Baik
Rerata Skor 4.30 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek pembelajaran 
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diperoleh rerata skor 4.18 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan aspek 

pembelajaran oleh guru fisika juga disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut.

Diagram 4.4 Rerata Skor Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Guru 
Fisika

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat tiga pernyataan yang 

mendapatkan penilaian tertinggi dari pernyataan lainnya, yaitu 

kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, kesesuaian materi dengan 

indikator pembelajaran, dan kelengkapan cakupan soal dengan masing-

masing rerata skor 5.00 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”.

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek rekayasa media 

diperoleh rerata skor 4.25 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan aspek 
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rekayasa media oleh guru fisika juga disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut.

Diagram 4.5 Rerata Skor Penilaian Aspek Rekayasa Media oleh Guru 
Fisika

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat satu pernyataan yang 

mendapatkan penilaian tertinggi dari pernyataan lainnya, yaitu variasi 

alat permainan dengan rerata skor 5.00 yang termasuk ke dalam kriteria 

“Sangat Baik”. Sedangkan tiga pernyataan lainnya, yaitu kemudahan 

dalam pengelolaan, kemudahan dalam penggunaan, dan kejelasan 

petunjuk permainan diperoleh rerata skor 4.00 yang termasuk ke dalam 

kriteria “Baik”.

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek komunikasi visual 
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diperoleh rerata skor 4.30 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”. Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian kelayakan aspek 

komunikasi visual oleh guru fisika juga disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut.

Diagram 4.6 Rerata Skor Penilaian Aspek Komunikasi Visual oleh 
Guru Fisika

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat tiga pernyataan yang 

mendapatkan penilaian tertinggi dari pernyataan lainnya, yaitu 

sederhana, kerapian desain, dan kemenarikan desain dengan rerata skor 

5.00 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Setelah mendapatkan penilaian dari guru fisika, peneliti 

melakukan uji coba media pembelajaran permainan monopoli fisika 

pada pokok bahasan cahaya dan alat optik yang dikembangkan. Uji 

coba yang dilakukan oleh peneliti adalah uji coba kelompok kecil dan 
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uji coba lapangan. Pada tahap ini, peneliti melibatkan siswa SMP 

Negeri 2 Gadingrejo untuk menilai media yang telah dikembangkan 

dari aspek  pembelajaran, aspek rekayasa media, dan aspek komunikasi 

visual. Pertimbangan peneliti melibatkan siswa untuk menilai media 

yang telah dikembangkan dikarenakan siswa adalah calon pengguna 

media yang dikembangkan. Hasil penilaian siswa pada saat uji coba 

adalah sebagai berikut.

1) Uji Coba Kelompok Kecil

Uji coba kelompok kecil dilakukan oleh 10 siswa SMP Negeri 2 

Gadingrejo. Pada tahap ini, siswa diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan melalui 

angket respon siswa. Hasil penilaian aspek rekayasa media oleh 

siswa dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9.Hasil penilaian aspek rekayasa media pada uji coba 
kelompok kecil

No. Aspek Rekayasa Media
Rerata 
Skor

Kriteria

1. Kemudahan dalam pengelolaan 4.70 Sangat Baik
2. Kemudahan dalam penggunaan 4.70 Sangat Baik

3.
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media

4.60 Sangat Baik

4. Variasi alat permainan 4.40 Sangat Baik
Total 18.40 Sangat Baik

Rerata Skor 4.60 Sangat Baik

Hasil penilaian aspek komunikasi visual oleh siswa dapat dilihat 

pada tabel 4.10 sebagai berikut.
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Tabel 4.10.Hasil penilaian aspek komunikasi visual pada uji coba 
kelompok kecil

No. Aspek Komunikasi Visual
Rerata 
Skor

Kriteria

5.
Komunikatif (mudah dipahami 
serta menggunakan bahasa yang 
baik, benar, dan efektif)

4.70 Sangat Baik

6.
Kreatif dan inovatif (baru, luwes, 
menarik, dan unik)

4.50 Sangat Baik

7. Sederhana 4.20 Sangat Baik
8. Tampilan umum 4.70 Sangat Baik
9. Pemilihan warna 3.90 Baik
10. Pemilihan gambar yang sesuai 4.60 Sangat Baik
11. Tata letak dan susunan huruf 4.30 Sangat Baik
12. Keterbacaan teks 4.80 Sangat Baik
13. Kerapian desain 4.70 Sangat Baik
14. Kemenarikan desain 4.70 Sangat Baik

Total 45.10 Sangat Baik
Rerata Skor 4.51 Sangat Baik

Hasil penilaian aspek pembelajaran oleh siswa dapat dilihat 

pada tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4.11.Hasil penilaian aspek pembelajaran oleh siswa pada uji 
coba kelompok kecil

No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

15. Kesesuaian media dengan materi 4.80 Sangat Baik
16. Interaktivitas siswa dengan media 4.30 Sangat Baik
17. Penumbuhan motivasi belajar 4.80 Sangat Baik

18.
Aktualitas (kesesuaian dengan 
kondisi sekarang)

4.00 Baik

19.
Bahasa soal yang mudah 
dipahami

4.80 Sangat Baik

20. Kejelasan uraian soal 4.20 Sangat Baik
Total 26.90 Sangat Baik

Rerata Skor 4.48 Sangat Baik
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Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek rekayasa media diperoleh 

rerata skor 4.60 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek rekayasa 

media oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.7 Rerata Skor Penilaian Aspek Rekayasa Media pada Uji
Coba Kelompok Kecil

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat satu pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 

variasi alat permainan dengan rerata skor 4.40 yang termasuk ke 

dalam kriteria “Sangat Baik”. Selain itu, terdapat dua pernyataan 

yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu kemudahan dalam 

pengelolaan dan kemudahan dalam penggunaan dengan masing-
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masing rerata skor 4.70 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat 

Baik”.

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek komunikasi visual diperoleh 

rerata skor 4.51 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek komunikasi 

visual oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.8 Rerata Skor Penilaian Aspek Komunikasi Visual pada
Uji Coba Kelompok Kecil

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat satu pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 

pemilihan warna dengan rerata skor 3.90 yang termasuk ke dalam 

kriteria “Baik”. Selain itu, terdapat satu pernyataan yang 
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mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu keterbacaan teks dengan 

rerata skor 4.80 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”.

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek pembelajaran diperoleh 

rerata skor 4.48 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek komunikasi 

visual oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.9 Rerata Skor Penilaian Aspek Pembelajaran pada Uji
Coba Kelompok Kecil

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat satu pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 

aktualitas (kesesuaian dengan kondisi sekarang) dengan rerata skor 

4.00 yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”. Selain itu, terdapat tiga 
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pernyataan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu kesesuaian 

media dengan materi, penumbuhan motivasi belajar, dan bahasa soal 

yang mudah dipahami dengan rerata skor 4.80 yang termasuk ke 

dalam kriteria “Sangat Baik”.

Selain memberikan penilaian, siswa pada uji coba kelompok 

kecil juga memberikan komentar tentang media pembelajaran yang 

dikembangkan.  Komentar tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Permainan monopoli ini sangat menarik dan menyenangkan.

b) Permainan monopoli ini juga bisa digunakan untuk belajar.

c) Permainan monopoli ini sangat bagus dan bisa membuat kami 

belajar sambil bermain

2) Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan dilakukan oleh 30 siswa SMP Negeri 2 

Gadingrejo. Pada tahap ini, siswa diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan melalui 

angket respon siswa. Hasil penilaian aspek rekayasa media oleh 

siswa pada uji coba lapangan dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai 

berikut.

Tabel 4.12.Hasil penilaian aspek rekayasa media pada uji coba 
lapangan

No. Aspek Rekayasa Media
Rerata 
Skor

Kriteria

1. Kemudahan dalam pengelolaan 4.37 Sangat Baik
2. Kemudahan dalam penggunaan 4.43 Sangat Baik
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No. Aspek Rekayasa Media
Rerata 
Skor

Kriteria

3.
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media

4.53 Sangat Baik

4. Variasi alat permainan 4.83 Sangat Baik
Total 18.17 Sangat Baik

Rerata Skor 4.54 Sangat Baik

Hasil penilaian aspek komunikasi visual oleh siswa pada uji 

coba lapangan dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut.

Tabel 4.13.Hasil penilaian aspek komunikasi visual pada uji coba 
lapangan

No. Aspek Komunikasi Visual
Rerata 
Skor

Kriteria

5.
Komunikatif (mudah dipahami 
serta menggunakan bahasa yang 
baik, benar, dan efektif)

4.60 Sangat Baik

6.
Kreatif dan inovatif (baru, luwes, 
menarik, dan unik)

4.77 Sangat Baik

7. Sederhana 4.53 Sangat Baik
8. Tampilan umum 4.70 Sangat Baik
9. Pemilihan warna 4.83 Sangat Baik
10. Pemilihan gambar yang sesuai 4.70 Sangat Baik
11. Tata letak dan susunan huruf 4.47 Sangat Baik
12. Keterbacaan teks 4.47 Sangat Baik
13. Kerapian desain 4.63 Sangat Baik
14. Kemenarikan desain 4.57 Sangat Baik

Total 46.27 Sangat Baik
Rerata Skor 4.63 Sangat Baik

Hasil penilaian aspek pembelajaran oleh siswa pada uji coba 

lapangan dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut.

Tabel 4.14.Hasil penilaian aspek pembelajaran pada uji coba 
lapangan

No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

15. Kesesuaian media dengan materi 4.60 Sangat Baik
16. Interaktivitas siswa dengan media 4.53 Sangat Baik
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No. Aspek Pembelajaran
Rerata 
Skor

Kriteria

17. Penumbuhan motivasi belajar 4.83 Sangat Baik

18.
Aktualitas (kesesuaian dengan 
kondisi sekarang)

4.60 Sangat Baik

19.
Bahasa soal yang mudah 
dipahami

4.53 Sangat Baik

20. Kejelasan uraian soal 4.57 Sangat Baik
Total 27.67 Sangat Baik

Rerata Skor 4.61 Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek rekayasa media diperoleh 

rerata skor 4.54 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek rekayasa 

media oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.10 Rerata Skor Penilaian Aspek Rekayasa Media pada
Uji Coba Lapangan

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat satu pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 
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kemudahan dalam pengelolaan dengan rerata skor 4.37 yang 

termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. Selain itu, terdapat satu 

pernyataan yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu variasi alat 

permainan dengan rerata skor 4.83 yang termasuk ke dalam kriteria 

“Sangat Baik”.

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek komunikasi visual diperoleh 

rerata skor 4.63 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek komunikasi 

visual oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut.

Diagram 4.11 Rerata Skor Penilaian Aspek Komunikasi Visual pada
Uji Coba Lapangan

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat dua pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu tata 
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letak dan susunan huruf serta keterbacaan teks dengan rerata skor 

masing-masing  4.47 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain itu, terdapat satu pernyataan yang mendapatkan penilaian 

tertinggi, yaitu pemilihan warna dengan rerata skor 4.83 yang 

termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”.

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa media pembelajaran 

yang dikembangkan ditinjau dari aspek pembelajaran diperoleh 

rerata skor 4.61 yang termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Selain dalam bentuk tabel, rerata skor penilaian aspek pembelajaran 

oleh siswa juga disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Diagram 4.12 Rerata Skor Penilaian Aspek Pembelajaran pada Uji
Coba Lapangan

Pada diagram dapat dilihat bahwa terdapat dua pernyataan yang 

mendapatkan penilaian terendah dari pernyataan lainnya, yaitu 

interaktivitas siswa dengan media dan bahasa soal yang mudah 
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dipahami dengan rerata skor masing-masing  4.53 yang termasuk ke 

dalam kriteria “Sangat Baik”. Selain itu, terdapat satu pernyataan 

yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu penumbuhan motivasi 

belajar dengan rerata skor 4.83 yang termasuk ke dalam kriteria 

“Sangat Baik”.

Selain memberikan penilaian, siswa pada uji coba lapangan juga 

memberikan komentar tentang media pembelajaran yang 

dikembangkan.  Komentar tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Permainan ini sangat menarik dan dapat menambah pengetahuan.

b) Permainan ini menarik dan mudah dimengerti.

c) Baik, dapat menambah daya ingat kami, tidak membosankan dan 

mengasyikan.

Setelah rangkaian tahap uji coba media dilakukan, maka didapatkan 

hasil media pembelajaran final yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh 

adalah sebuah media pembelajaran berupa permainan monopoli fisika pada 

pokok bahasan cahaya dan alat optik yang dilengkapi dengan berbagai alat 

permainan. Tampilan media pembelajaran tersebut dapat dilihat secara 

lengkap pada lampiran L hal 230.

Adapun hasil penilaian kelayakan oleh ahli, dan hasil respon guru serta 

siswa secara umum disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut:
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Tabel 4.15 hasil penilaian kelayakan oleh ahli, penilaian guru, dan uji coba
Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli

No Ahli Aspek
Rerata 
Skor

Rerata 
Kriteria

1. Ahli Media

Aspek Rekayasa 
Media

4.41

4.45 Sangat 
BaikAspek 

Komunikasi 
Visual

4.48

2.
Ahli 

Materi
Aspek 
Pembelajaran

4.24
4.24

Sangat 
Baik

Penilaian Media oleh Guru Fisika

3.
Guru 
Fisika

Aspek Rekayasa 
Media

4.25

4.24
Sangat 
Baik

Aspek 
Komunikasi 
Visual

4.30

Aspek 
Pembelajaran

4.18

4.
Uji Coba 

Kelompok 
Kecil

Aspek Rekayasa 
Media

4.60

4.53
Sangat 
Baik

Aspek 
Komunikasi 
Visual

4.51

Aspek 
Pembelajaran

4.48

5.
Uji Coba 
Lapangan

Aspek Rekayasa 
Media

4.54

4.59
Sangat 
Baik

Aspek 
Komunikasi 
Visual

4.63

Aspek 
Pembelajaran

4.61

C. Pembahasan

Penilaian kelayakan oleh ahli serta respon gurur dan siswa terhadap 

media pembelajaran permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya 

dan alat optik yang dikembangkan, secara keseluruhan memperoleh penilaian 
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dengan kriteria “Sangat Baik” untuk semua aspek, yaitu aspek rekayasa 

media, aspek komunikasi visual, dan aspek pembelajaran. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.15.

Selama proses dari awal pengembangan media pembelajaran hingga 

didapatkan produk final terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat yang didapatkan oleh peneliti. Faktor-faktor pendukung tersebut 

antara lain:

1. Keberadaan internet memudahkan peneliti dalam mengumpulkan bahan-

bahan seperti gambar-gambar untuk dimasukkan ke dalam media 

pembelajaran yang dikembangkan.

2. Karakter-karakter yang dimasukkan ke dalam media pembelajaran yang 

dikembangkan merupakan karakter yang akrab dengan peserta didik saat 

ini, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan karakter-

karakter tersebut melalui internet.

3. Media pembelajaran permainan merupakan salah satu media yang 

memungkinkan peneliti untuk mendesain media semenarik mungkin, 

memasukkan unsur-unsur warna yang bervariasi.

4. Perkembangan software pengolah gambar seperti corel draw dan 

photoscape memudahkan peneliti dalam mendesain media pembelajaran 

sekreatif mungkin, dengan tampilan yang lebih baik dibandingkan jika 

media pembelajaran didesain secara manual.
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5. Bahan-bahan seperti kertas Art paper dan kertas BC linen yang diperlukan 

untuk mencetak papan permainan, kartu-kartu permainan, dan kotak 

packaging merupakan bahan-bahan yang mudah dicari dan didapatkan.

Selain faktor-faktor pendukung, peneliti juga mendapatkan faktor-

faktor yang menghambat selama proses pengembangan media pembelajaran. 

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kertas art paper yang ditemukan peneliti merupakan kertas art papet yang 

berukuran 32cm x 48cm, sehingga ukuran papan permainan monopoli 

fisika yang peneliti kembangkan maksimal hanya berukuran 32cm x 32cm.

2. Terdapat berbagai macam jenis kertas art paper dan BC linen dengan 

berbagai macam ketebalan yang kualitasnya berbeda-beda, sehingga 

peneliti perlu memilih kertas yang tepat untuk digunakan dalam mencetak 

media pembelajaran yang dikembangkan.

3. Terdapat beberapa media dengan kapasitas gambar yang rendah sehingga 

menghasilkan desain gambar yang pecah, sehingga dalam proses 

pengembangan peneliti perlu mendesain ulang gambar-gambar yang 

pecah.

4. Dadu merupakan perlengkapan peralatan permainan monopoli yang sulit 

didapatkan secara satuan.

5. Ruang yang terdapat pada permainan monopoli untuk menyisipkan materi 

pembelajaran terbatas, sehingga peneliti harus mengatur sebaik mungkin 
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supaya materi dapat disajikan ke dalam media pembelajaran tanpa 

mengurangi kualitas isi materi pembelajaran.

Produk final yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah media 

pembelajaran berupa permainan monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya 

dan alat optik, yang memiliki kebaikan-kebaikan sebagai media 

pembelajaran. Kebaikan-kebaikan tersebut antara lain:

1. Secara keseluruhan media pembelajaran permainan monopoli fisika yang 

dikembangkan memperoleh penilaian dengan kriteria “Sangat Baik” untuk 

semua aspek, yaitu aspek rekayasa media, aspek komunikasi visual, dan 

aspek pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu media 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

2. Unsur-unsur yang memungkinkan timbulnya efek negatif pada peserta 

didik peneliti ganti dengan unsur-unsur pendidikan sebagai media 

pembelajaran. Contohnya uang-uang pada permainan monopoli umumnya 

peneliti ganti dengan kartu poin untuk meminimalisir munculnya sifat 

matrealisme, petak masuk penjara pada monopoli umumnya peneliti ganti 

dengan petak masuk UKS untuk menghindari kesan negatif bagi peserta 

didik.

3. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan kartu pertanyaan berisi 

berbagai macam soal yang memperoleh penilaian dengan kriteria “Baik-

Sangat Baik” untuk indikator kecukupan jumlah soal, kelengkapan 

cakupan soal, dan variasi soal yang dapat dijadikan sebagai bahan latihan 
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siswa untuk menjawab soal-soal berkaitan dengan materi cahaya dan alat 

optik.

4. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan kartu perpustakaan berisi 

berbagai informasi berkaitan dengan materi cahaya dan alat optik yang 

memperoleh penilaian dengan kriteria “Baik-Sangat Baik” untuk indikator 

kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, 

tujuan pembelajaran, serta aktualitas materi yang disajikan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan belajar peserta didik dan menambah pengetahuan 

peserta didik.

5. Petunjuk permainan monopoli fisika didesain dalam bentuk yang berbeda 

dibandingkan dengan petunjuk permainan monopoli umumnya. Pada 

media ini, peraturan-peraturan dan tata cara permainan monopoli fisika 

dijelaskan di dalam sebuah buku petunjuk permainan yang dilengkapi 

dengan gambar-gambar pendukung dan petunjuk-petunjuk pendukung 

yang memperoleh penilaian dengan kriteria “Baik-Sangat Baik” untuk 

indikator kejelasan petunjuk penggunaan, sehingga dapat memudahkan 

siswa dalam memahami jalannya permainan.

6. Media ini dilengkapi dengan kunci jawaban untuk kartu pertanyaan yang 

memperoleh penilaian dengan kriteria “Baik-Sangat Baik” untuk indikator 

ketepatan kunci jawaban, sehingga dapat memberikan umpan balik 

langsung kepada peserta didik. Selain itu, kunci jawaban ini dapat 
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dijadikan sebagai bahan koreksi jawaban peserta didik terhadap soal-soal 

yang terdapat di kartu pertanyaan.

7. Penggunaan permainan monopoli fisika sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan partisipasi aktif peserta didik karena di dalam jalannya 

permainan, semua peserta didik dilibatkan secara langsung baik sebagai 

pemain maupun petugas dengan tugasnya masing-masing. Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi 

peserta didik.

8. Penggunaan permainan monopoli fisika sebagai media pembelajaran dapat 

menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tanpa 

mengabaikan tujuan pembelajaran sebenarnya. Karena di dalam media ini 

disisipi salah satu peraturan bahwa selama permainan berlangsung peserta 

didik harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat 

dijawab selama permainan untuk dikonfirmasi kepada guru, dan di akhir 

permainan peserta didik diminta untuk mengkonfirmasi kepada guru 

informasi-informasi apa saja yang didapat selama permainan, sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan koreksi oleh guru.

Media pembelajaran permainan monopoli fisika ini selain memiliki 

kebaikan-kebaikan sebagai media pembelajaran juga memiliki kelemahan-

kelemahan sebagai media pembelajaran. Kelemahan-kelemahan tersebut 

antara lain:
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1. Permainan monopoli merupakan permainan yang memiliki ciri-ciri adanya 

unsur-unsur persaingan dan perebutaan kekuasaan, untuk menghindari hal-

hal negatif tersebut timbul dalam diri peserta didik, maka guru sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran dan pengarah dalam penggunaan media 

pembelajaran permainan monopoli fisika ini harus menekankan kepada 

peserta didik bahwa media tersebut digunakan adalah untuk tujuan 

pembelajaran.

2. Permainan monopoli merupakan permainan kelompok yang cukup sulit 

untuk mengkontrol jalannya permainan agar tidak terlepas dari tujuan 

pembelajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran dan pengarah dalam penggunaan media harus 

menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran permainan monopoli 

fisika ini tidak hanya untuk bermain-main saja, akan tetapi dilakukan 

untuk tujuan pembelajaran.

Media pembelajaran permainan monopoli yang dikembangkan 

memiliki perbedaan dibandingkan dengan permainan monopoli umum. 

Permainan monopoli yang dikembangkan secara keseluruhan berisi atau 

memuat materi pembelajaran yaitu materi cahaya dan alat optik, berbagai 

komponen dalam permainan disesuaikan untuk kebutuhan pembelajaran. 

Namun tata cara pelaksanaan permainan mirip dengan permainan monopoli 

umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, makadapat 

disimpulkan bahwa:

1. Kebutuhan spesifik dari pengembangan media pembelajaran permainan 

monopoli fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik antara lain 

diperlukannya filter oleh peneliti untuk menghilangkan, mengganti atau 

memodifikasi berbagai komponen dalam permainan yang memungkinkan 

timbulnya kesan negatif pada peserta didik menjadi unsur-unsur 

pendidikan sehingga permainan monopoli  dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran, bahan-bahan seperti  kertas art paper 210 gram dan kertas 

BC Linen untuk mencetak desain permainan monopoli, form/ lembar 

penilaian untuk mencatat berbagai hal saat permainan dijalankan, dan 

desain media yang sesuai dengan karakteristik kegiatan permainan 

monopoli salah satunya adanya unsur persaingan sehingga saat permainan 

dijalankan dapat membangkitkan motivasi siswa..  

2. Kelayakan media pembelajaran permainan monopoli fisika pada pokok 

bahasan cahaya dan alat optik ditinjau dari aspek rekayasa media, aspek 
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komunikasi visual, dan aspek pembelajaran  berdasarkan hasil penilaian 

ahli media dan ahli materi dalam rangkaian tahap pengembangan secara 

keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat baik yang artinya media layak 

digunakan sebagai media pembelajaran.

3. Respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran permainan monopoli 

fisika pada pokok bahasan cahaya dan alat optik berdasarkan penilaian 

ditinjau dari aspek rekayasa media, aspek komunilasi visual, dan aspek 

pembelajaran secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut:

1. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran permainan seperti 

monopoli fisika pada pembelajaran di kelas alat bantu dalam 

menyampaikan materi cahaya dan alat optik. 

2. Bagi peneliti lebih lanjut sebaiknya dapat melakukan penyebaran produk 

kesasaran yang lebih luas.
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