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ABSTRAK 

 
Putri Kusuma Ningrum : Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Untuk Materi Keragaman 

Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia Pada Siswa Kelas V SDN Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 3017/2018. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil pengamatan penggunaan media di Sekolah 

Dasar. Hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa di SD masih terkesan monoton dan 

membosankan, karena guru hanya menggunakan metode ceramah dan hanya mengandalkan LKS 

dalam proses pembelajaran tanpa didukung media yang bervariasi untuk menarik perhatian siswa. 

Sehingga pembelajaran yang terjadi siswa cenderung pasif dan materi tidak tersampaikan dengan 

maksimal. 

 Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana tahapan pengembangan 

media monopoli untuk materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada siswa kelas V 

SDN Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk? (2) apakah produk pengembangan media pembelajaran 

monopoli sudah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan dalam materi keragaman 

suku bangsa dan budaya di Indonesia pada siswa kelas V SDN Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk?. 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan R&D (Research and 

Development) dengan model pengembangan ADDIE. Subjek penelitian ini melibatkan siswa kelas V 

SDN Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan instrument angket validasi ahli 

media, validasi ahli materi IPS, validasi perangkat pembelajaran, angket respon guru, angket respon 

siswa, soal pre-test dan post-test. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) pengembangan media monopoli 

untuk materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dilakukan melalui 5 tahap berdasarkan 

model pengembangan ADDIE yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. (2) 

produk pengembangan media monopoli dinyatakan valid, praktis dan efektif. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil analisis validasi ahli, kualitas media yang dikembangkan adalah sangat valid dengan 

persentase skor 94% dari segi uji vlidasi materi dan 96% dari segi uji validasi media. Kepraktisan 

media monopoli yang dikembangkan diperoleh dari hasil nilai angket respon guru dan respon siswa 

pada uji coba luas di SDN Sugihwaras 2. Respon guru terhadap pengembangan media diperoleh skor 

98% dan respon siswa terhadap pengembangan media diperoleh skor 96,67%. Keefektifan media 

monopoli yang dikembangkan diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa yaitu pre-test dan post-test. 

Melalui evaluasi uji coba secara luas pada materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

terdapat peningkatan pada hasil belajar siswa yang sebelumnya diperoleh rat-rata 77,34 meningkat 

menjadi 88,75. Berdasarkan data nilai post-test yang diperoleh persentase ketuntasan belajar secara 

klasikal adalah 93,75%. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran Monopoli, Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia.  
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I. LATAR BELAKANG 

Setiap anak didik dalam 

menjalani proses pendidikan dan 

pembelajarannya diperlukan sebuah 

proses belajar yang efektif. Proses 

pembelajaran siswa memegang 

peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan. Proses pembelajaran 

hanya bermakna, bila kegiatan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. 

Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses perolehan ilmu 

dan pengetahuan, pembentukan sikap 

peserta didik. Dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional No 20 

Tahun 2003 “Pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar”. Dari 

pernyataan tersebut dapat diuraikan 

bahwa pembelajaran merupakan 

proses untuk membantu peserta didik 

memperoleh ilmu dan pengetahuan. 

Pembelajaran juga berkaitan 

dengan bagaimana membelajarkan 

siswa atau bagaimana membuat siswa 

belajar dengan mudah dan dorongan 

oleh kemauannya sendiri untuk 

mempelajari apa yang terdapat dalam 

kurikulum sebagai kebutuhan peserta 

didik. Keberhasilan pembelajaran 

ditandai dengan perolehan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

positif, sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan belajar ini 

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

dan salah satunya adalah media. 

Menurut Daryanto, (2016: 8) “Dalam 

proses pembelajaran media memiliki 

fungsi sebagai pembawa informasi 

dari sumber (guru/pendidik) menuju 

penerima (siswa/peserta didik)”. Guru 

dapat mengembangkan media yang 

inovatif sebagai alat bantu dalam 

proses kegiatan pembelajaran. Untuk 

mendukung tercapainya pembelajaran 

maka diperlukan media dalam 

pembelajaran sehingga siswa  lebih 

mudah menerima materi pembelajaran 

yang disampaikan. 

Media yang tepat akan 

memudahkan siswa dalam proses 

penyerapan materi sehingga siswa 

memperoleh gambaran yang jelas 

tentang benda/hal-hal yang dipelajari. 

Menurut Criticos (1996) dalam 

(Daryanto, 2016: 5), “Media 

merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa 

pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Maksud dari komunikator 

dalam proses pembelajaran adalah 

guru sedangkan komunikan adalah 
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peserta didik. Penggunaan media 

dalam pembelajaran dapat membantu 

anak dalam memberikan pengalaman 

yang bermakna bagi siswa dan dapat 

mempermudah peserta didik dalam 

memahami sesuatu yang abstrak 

menjadi konkret. Untuk itu guru harus 

memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran agar pembelajaran dapat 

berlangsung secara menarik khususnya 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan mata pelajaran yang 

diajarkan mulai dari pendidikan dasar 

(SD) sampai pendidikan menengah 

atas (SMA). “Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis 

gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari 

berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan” (Sardjiyo, dkk, 2008: 

1.26). 

Salah satu aspek yang dipelajari 

dalam IPS yaitu aspek kebudayaan. 

Menurut Wahab, dkk (2007: 8.3), 

“Kebudayaan itu adalah keseluruhan 

yang kompleks, yang di dalamnya 

terkandung ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat istiadat dan kemampuan yang lain 

serta kebiasaan yang di dapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat”. 

Dari pernyataan tersebut dapat 

diuraikan bahwa kebudayaan adalah 

cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan secara 

turun temurun, yang di dalamnya 

terdapat ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum 

serta adat istiadat dalam masyarakat. 

Salah satu ciri umum kebudayaan 

yaitu dipelajari dan diwariskan. 

Kebudayaan juga dipelajari di Sekolah 

Dasar (SD). Pada kelas V dalam 

Kompetensi Dasar (KD) Menghargai 

keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia (pedoman Kurikulum KTSP 

2006). 

Pada materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia 

seharusnya guru menggunakan alat 

perantara untuk menyampaikan materi, 

karena materi tersebut dalam 

penjabarannya terlalu banyak sehingga 

siswa kurang mampu untuk mengingat 

atau menghafalkan semua materi yang 

ada, hal ini merupakan sebuah 

tantangan bagi guru untuk 

memaksimalkan semua kemampuan 

yang dimiliki. Tugas seorang guru 

adalah menjadikan pelajaran yang 

sebelumnya tidak menarik 
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menjadikannya menarik, yang 

dirasakan sulit menjadi mudah, yang 

tadinya tak berarti menjadi bermakna. 

Pada umumnya siswa hanya 

memfungsikan indera pendengaran, 

sehingga untuk memahami konsep-

konsep yang abstrak siswa mengalami 

kesulitan. 

Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan lebih banyak menggunakan 

metode ceramah seharusnya pada 

materi keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia didukung dengan 

alat bantu mengajar yang bervariasi 

seperti media atau yang lainnya 

sehingga dalam pembelajaran ini tidak 

tampak monoton dan membosankan. 

Bahwasanya pada materi keragaman 

suku bangsa dan budaya di Indonesia 

ini sangat penting untuk di pahami 

peserta didik dengan menggunakan 

media ataupun alat peraga. Hal ini 

akan merangsang rasa ingin tahu siswa 

dan juga siswa lebih mudah 

memahami, dengan demikian selain 

mengembangkan aspek kognitif siswa 

juga dapat mengembangkan aspek 

afektif serta psikomotor. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut bahwa pembelajaran terdapat 

beberapa masalah seperti, guru tidak 

menggunakan media yang menarik 

untuk  mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Pembelajaran 

hanya bersumber dari materi yang 

disampaikan oleh guru melalui 

ceramah yang berakibat siswa menjadi 

pasif. 

Mengacu pada permasalahan 

yang telah dipaparkan tersebut, sangat 

diperlukan suatu media pembelajaran 

yang bertujuan untuk mendukung 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) khususnya pada materi 

keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia dengan cara 

mengembangkan media yang 

digunakan. Media inovatif yang dapat 

mengembangkan kemampuan siswa 

berfikir kritis, menjadikan siswa aktif 

serta ikut terlibat dalam proses 

penggunaan media pembelajaran. 

Media yang sesuai dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar 

adalah media berbentuk permainan. 

Peran media permainan dapat 

membuat siswa seolah-olah mereka 

sedang bermain sehingga rasa tegang 

dan jenuh dalam diri siswa dapat 

dikurangi. Dengan demikian proses 

pembelajaran di sekolah dapat berjalan 

dengan lancar dan optimal. 

Pada penelitian ini, peneliti 

mengembangkan media pembelajaran 

yang berbentuk permainan yaitu 

monopoli. Monopoli merupakan salah 
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satu media berbentuk permainan yang 

dimainkan secara kelompok atau lebih 

dari satu orang. Monopoli berperan 

sebagai media pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam proses 

pembelajaran dengan melakukan 

modifikasi. Permainan monopoli 

menyajikan materi pembelajaran 

secara ringkas dan menarik melalui 

kegiatan belajar sambil bermain. 

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 

(Sadiman, 2011: 78). 

Berdasarkan latar belakang yang 

sudah dipaparkan tersebut, maka 

dipilihlah penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran 

Monopoli untuk Materi Keragaman 

Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Pada Siswa Kelas V SDN Sugihwaras 

2 Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

Berdasarkan judul tersebut 

terdapat rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana tahapan pengembangan 

media pembelajaran monopoli 

untuk materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia 

pada siswa kelas V SDN 

Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk 

Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Apakah produk pengembangan 

media pembelajaran monopoli 

sudah memenuhi kriteria 

kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan dalam materi 

keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia pada siswa 

kelas V SDN Sugihwaras 2 

Kabupaten Nganjuk Tahun 

Pelajaran 2017/2018? 

 

II. METODE 

1. Model Pengembangan 

Dalam pengembangan media 

monopoli ini menggunakan model 

pengembangan menurut ADDIE 

dalam Pribadi (2009: 125), “Model 

penelitian Research and 

Development (R&D) yaitu salah 

satu model desain pembelajaran 

yang memperlihatkan  tahapan-
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tahapan dasar desain sistem 

pembelajaran yang sederhana dan 

mudah dipelajari”. Penelitian ini 

menggunakan model ADDIE yang 

terdiri dari lima fase atau tahap 

utama, yaitu (A)nalysis, (D)esign, 

(D)evelopment, (I)mplementation, 

and (E)valuation. 

2. Validasi Produk 

Uji validasi model/produk 

yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan angket. 

Angket digunakan untuk 

memvalidasi  hasil produk 

pengembangan media monopoli 

yang akan diujikan kepada ahli 

media dan ahli materi. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan 

instrumen, peneliti menggunakan 

instrumen yang berupa lembar 

validasi. Ada dua lembar validasi 

dalam penelitian ini yaitu lembar 

validasi sebelum uji coba dan 

lembar validasi setelah uji coba. 

Lembar validasi sebelum uji coba 

diberikan kepada ahli media dan 

ahli materi. Sedangkan lembar 

validasi setelah uji coba diberikan 

kepada guru kelas V dan siswa 

kelas V SDN Sugihwaras 2 

Kabupaten Nganjuk. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif, 

artinya mendiskripsikan produk 

pengembangan media yang 

dihasilkan dan menghitung 

perolehan dari validasi ahli untuk 

mengetahui apakah produk 

memerlukan revisi atau tidak. 

Deskriptif Kualitatif meliputi 

komentar dan saran dari validator 

ahli media dan materi. Sedangkan 

deskriptif kuantitatif meliputi data 

dari masing-masing penilaian/skor 

angket dari kualitas media 

berdasarkan kevalidan, kepraktisan 

dan keefektifan produk. Adapun 

rinciannya sebagai berikut. 

a. Kevalidan 

Validasi ahli yang 

dilakukan oleh ahli materi dan 

ahli media yang menilai media 

yang telah dikembangkan 

menggunakan lembar validasi. 

Dari hasil lembar validasi akan 

dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 Validasi ahli (V-ah) = 
   

   
            

Keterangan : 

V-ah = Validasi ahli 

Tse   = Total skor empirik yang 

dicapai (berdasarkan penilaian 

ahli) 
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Tsh = Total skor yang diharapkan 
 

Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Kevalidan 

dan Revisi Produk 

Persentase Kriteria 

81,00% - 

100,00% 

Sangat valid/ sangat 

efektif/ sangat tuntas 

dapat digunakan tanpa 

perbaikan. 

61,00% - 

80,00% 

Cukup Valid/ cukup 

efektif/ cukup tuntas 

dapat digunakan 

dengan sedikit 

perbaikan. 

41,00% - 

60,00% 

Kurang valid/ kurang 

efektif/ kurang tuntas 

perlu perbaikan besar, 

disarankan tidak 

dipergunakan. 

21,00% - 

40,00% 

Tidak valid/ tidak 

efektif/ tidak tuntas 

tidak bisa digunakan. 

0,00% - 

20,00% 

Sangat tidak valid/ 

sangat tidak efektif/ 

sangat tidak tuntas 

tidak bisa 

dipergunakan 

(sumber : Akbar, 2015: 83) 
 

b. Kepraktisan 

Kepraktisan media yang 

dikembangkan diperoleh dari 

hasil nilai angket respon guru 

dan respon siswa. Hasil angket 

respon guru harus 

mendapatkan persentase skor 

lebih dari 61,00%. Sedangkan 

persentase respon siswa dapat 

dikatakan baik terhadap media 

monopoli yang telah 

dikembangkan apabila 

persentase respon siswa 

mendapat lebih dari 50%. 

Rumus yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut. 
 

   
∑                               

                                
       

 

Keterangan : 

P  = Menyatakan persentase penilaian 

N = Menyatakan jumlah seluruh item  

 angket 

 Tabel 3.10 Persentase Respon Siswa 

Kriteria Skor 

Sangat Baik 75% - 100% 

Baik 50% - 74% 

Cukup 25% - 49% 

Kurang 0% - 24% 

 (sumber : Riduwan, 2015: 39) 
 

c. Keefektifan 

Media dapat dikatakan 

efektif apabila terdapat 

peningkatan persentase 

ketuntasan belajar klasikal dari 

pre test ke post test. Nilai post 

test harus memenuhi syarat 

minimal 60% mencapai 

klasifikasi minimal baik. 

Mempersentase kelulusan 

secara klasikal dengan 

menggunakan rumus sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

P = Persentase kelulusan siswa 

secara klasikal 

L  = Jumlah siswa yang lulus KKM 

n = Jumlah seluruh siswa 

Tabel 3.11 Penilaian Kecakapan 

Akademik 

Persentase 

ketuntasan 
klasifikasi 

P > 80% Sangat baik 

60%    p < 80% Baik 

40%    p < 60% Cukup 

20%   p < 40% Kurang 

P   20% 
Sangat 

kurang 

 (sumber : Wiyodoko, 2009: 242) 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengembangan 

media monopoli untuk materi 

keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pengembangan media monopoli 

untuk materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia 

dilakukan melalui 5 tahap 

berdasarkan model pengembangan 

ADDIE yaitu Analysis, Design, 

Development, Implementation, 

Evaluation. Media monopoli 

didesain dengan ukuran 100cm x 

100cm dengan bahan triplek. 

Media monopoli ini merupakan 

sebuah papan permainan yang 

dilengkapi dengan petak-petak 

provinsi di Indonesia, dadu dua biji 

dan enam pion permainan, kartu 

provinsi, kartu tantangan dan kartu 

peluang, poin bintang untuk 

menilai (skor), dan papan skor 

monopoli. Semua alat permainan 

tersebut terdapat dalam media 

pembelajaran monopoli yang 

dikembangkan. 

2. Produk pengembangan media 

monopoli dinyatakan valid, praktis 

dan efektif. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil analisis validasi ahli, 

kualitas media yang dikembangkan 

adalah sangat valid dengan 

persentase skor 94% dari segi uji 

validasi materi dan 96% dari segi 

uji validasi media. Kepraktisan 

media monopoli yang 

dikembangkan diperoleh dari hasil 

nilai angket respon guru dan 

respon siswa pada uji coba luas di 

SDN Sugihwaras 2. Respon guru 

terhadap pengembangan media 

diperoleh  skor 98% dan respon 

siswa terhadap pengembangan 

media diperoleh skor 96,67%. 

Keefektifan media monopoli yang 

dikembangkan diperoleh dari 
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penilaian hasil belajar siswa yaitu 

pre test dan post test. Melalui 

evaluasi uji coba secara luas pada 

materi keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia terdapat 

peningkatan pada hasil belajar 

siswa yang sebelumnya diperoleh 

rata-rata 77,34 meningkat menjadi 

88,75. Berdasarkan data nilai post 

test yang diperoleh persentase 

ketuntasan belajar secara klasikal 

adalah 93,75%. 
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