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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang-orang 

yang diserai tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai 

sifat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan menurut Munib (Daryanto, 2013). 

Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehiudupan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan didesain guna 

memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan merupakan pembelajaran yang didalamnya tidak lepas dari upaya 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Proses pendidikan sendiri haruslah 

dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen yang menjadi subsistem 

dalam suatu sistem mutu pendidikan yang ada di sekolah, namun dalam 

menyampaikan materi pembelajaran seringkali dihadapkan pada materi yang 

abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi menjadi sulit 

diajarkan oleh guru dan sulit dipahami siswa saat belajar . Untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dibutuhkan cara untuk 
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mengembangkan melalui media atau visualisasi. Visualisasi sendiri adalah salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkokritkan sesuatu yang abstrak. 

sebagai salah satu alat visualisasi dalam pembelajarannya adalah media, 

visualisasi yang sering dilakukan dalam proses belajar mengajar yang ada di 

sekolah mempunyai peranan penting didalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar, hal tersebut disebabkan karena guru sebagai fasilitator siswa dalam 

penyampaian materi. Materi yang disampaikan guru harus dapat diterima baik 

oleh siswa. Oleh karena itu, dalam penyampaiannya guru harus menggunakan alat 

bantu pembelajaran atau media pembelajaran. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti terhadap penggunaan 

media pada pembelajaran IPS khususnya meteri jenis-jenis pekerjaan pada kelas 

III di SD Muhammadyah 09 Malang diketahui bahwa dalam proses pembelajaran 

selalu menggunakan media gambar,yaitu dengan kertas bergambar dan aktivitas 

siswa yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar masih terlihat kurang aktif 

sehingga guru  cenderung yang terlihat lebih aktif dan guru masih menggunakan 

metode ceramah dan penugasan pada siswa. Oleh karena itu pembelajaran yang 

kurang aktif harus dirubah dengan pembelajaran menyenangkan. Dengan adanya 

media sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif 

dan menyenangkan dengan menggunakan media monoprofesi yang dapat menarik 

minat belajar siswa, sehingga siswa di Sekolah Dasar lebih berfikir secara konkrit 

bukan lagi mengangan-angan atau abstrak. 

Realitanya yang terjadi dilapangan menunjukkan pola transfer pengetahuan 

belaka. Guru hanya berusaha memindahkan pengetahuan yang ada pada dirinya 

kemudian diberikan langsung kepada peserta didik, tanpa memberikan 



3 
 

kesempatan yang memadai kepada peserta didik  untuk mengembangan potensi 

dirinya. Hal ini  bisa melahirkan opini dan anggapan, bahwa IPS itu merupakan 

mata pelajaran yang membosankan dan kurang menantang peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Banyak guru berasumsi bahwa 

pembelajaran IPS adalah mengajarkan fakta dan pengetahuan sejarah kepada 

siswa. Asumsi dari  (Lasmawan: 2009) ini mengakibatkan IPS kurang populer dan 

menjadi mata pelajaran ”kelas dua” di mata siswa dan orang tua siswa. Menurut 

(Angga Dwi: 2009) bahwa proses pembelajaran IPS di sekolah dasar selama ini 

lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak 

mungkin sehingga suasana belajar bersifat kaku, dan terpusat pada satu arah serta 

tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih aktif.  

Pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini siswa lebih ditekankan kepada 

penguasaan bahan sebanyak-banyaknya, sehingga penggunaan metode ceramah 

lebih banyak dilakukan dan dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan 

tersebut. Hal seperti ini sering kali menimbulkan kesan monoton, karena siswa 

hanya mendengarkan pembelajaran langsung dari guru dan bersikap pasif, tidak 

bisa berfikir secara konkrit sesuai apa yang diinginkan. Untuk itu diperlukan 

media atau alat pembelajaran  sebagai inovasi  baru dalam pembelajaran IPS 

terutama di Sekolah Dasar yang belum banyak dimasyarakatkan. Media ini 

memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk menjelaskan hal-hal 

abstrak menjadi konkret dan dapat mewakili guru sebagai alat bantu 

pembelajaran. 

Media yang ditawarkan peneliti adalah media pembelajaran monoprofesi, 

didalam media tersebut ada jenis-jenis pekerjaan. Melalui pengembangan tersebut, 
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diharapkan siswa lebih memahami materi dan bisa berfikir secara konkret. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu bahan pendukung seperti media pembelajaran 

monoprofesi bagi siswa yang dapat digunakan untuk menyajikan isi materi 

pembelajaran serta dapat memberikan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS di Sekolah Dasar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bagaimana  pengembangan media 

Monoprofesi dalam Pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan bagi kelas III 

Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah mendiskripsikan Media Monoprofesi sebagai 

alat bantu proses pembelajaran IPS kelas III. Adapun secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah  

1. Menghasilkan pengembangan media monoprofesi untuk pembelajaran IPS 

Sekolah Dasar. 

2. Menghasilkan buku panduan penggunaan media monoprofesi bagi guru 

dan siswa. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran Monoprofesi merupakan sebuah media yang dirancang 

untuk membantu menangani kesulitan dalam proses belajar mengajar pada peserta 

didik kelas III Sekolah Dasar, khususnya dalam mempelajari materi jenis-jenis 

pekerjaan. Dengan adanya media Monoprofesi ini diharapkan dalam proses 
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pembelajaran guru lebih mudah memberikan informasi jenis-jenis pekerjaan 

kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah mengingat dalam 

memori jangka panjang. Media monoprofesi sendiri memiliki spesifikasi khusus, 

adapun spesifikasinya sebagai berikut : 

Media monoprofesi merupakan media yang divisualkan dalam bentuk dua 

dimensi, yang secara fisik dibuat dalam bentuk papan pembelajaran yang 

berbentuk menyerupai monopoli. Media monoprofesi sendiri diadopsi dari 

permainan monopoli. Pada papan monoprofesi  kotak persegi yang dapat dilipat 

seperti papan catur dan di sepanjang tepian bidang permainan dengan 2 warna 

yang berbeda,  yaitu warna biru dan kuning. Bagian tengah papan memiliki 2 

pasang kartu yang ditempatkan di tengah-tengah papan monoprofesi, pada kotak 

permainan monoprofesi tersebut. Warna setiap kotak  mempunyai peranan penting 

dalam permainan media monoprofesi, setiap warna pada papan nantinya 

digunakan untuk mengambil sebuah kartu yang berbeda warna dan didalamnya 

terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pembelajaran IPS materi jenis-

jenis pekerjaan. 

Media pembelajaran monoprofesi dapat dioperasikan atau digunakan oleh 

guru maupun peserta didik. Selain itu media pembelajaran monoprofesi ini 

memiliki kelebihan sendiri, yaitu mudah dibawa kemana-mana, bisa dipindah-

pindah, media sangat ringan, dan aman bagi penggunanya atau tidak 

membahayakan jika digunakan oleh peserta didik. 

Media monoprofesi ini memodifikasi dari permainan monopoli. Desain media 

monoprofesi sebagaimana bagan berikut : 
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Adapun pedoman penggunaan sebagai berikut : 

1. Dilakukan minimal dua orang dan bisa dilakukan berkelompok. 

2. Setiap orang harus melempar dadu untuk menentukan urutan dalam 

memainkan  media monoprofesi. 

3. Pemain pertama diharuskan maju satu langkah dan diikuti pemain 

kedua dan pemain selanjutnya sesuai urutan saat melempar dadu. 

4. Sesuai warna yang ada pada kolom, peserta diwajibkan mengambil 

satu buah kartu. 

5. Peserta harus menjawab kartu yang sudah diambil. 

6. Jika peserta tidak bisa menjawab, maka siswa harus mundur satu 

langkah. 

Keterangan : 

1. Start dan finish 

2. kartu biru di 
dalamnya 
berupa 
pertanyaan 

3.kartu kuning 
didalamnya 
berupa 
pertanyaan 

4.kolom biru 
bergambar 

5.kolom kuning 

bergambar 

6. kolom putih / 

tantangan  
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7. Sebaliknya jika siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, 

maka siswa diwajibkan untuk maju satu langkah dan menunggu giliran 

peserta selanjutnya. 

8. Jika siswa berheti di kolom putih itu adalah tantangan bagi siswa untuk 

menjawab pertanyaan dari guru secara kondisional. Apabila siswa 

tidak bisa menjawab perintah atau pertanyaan dari guru, siswa harus 

mundur satu langkah. 

9. Peserta yang sudah sampai digaris finish, maka dia yang menjadi 

pemenang atau dianggap mengerti materi yang sudah disampaikan. 

 

1.5 Pentingnya penelitian dan pengembangan 

1.5.1 Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian pengembangan ini peneliti 

mengharapkan dapat menjadi referensi khususnya masukkan bagi pengembangan 

media pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan dan menambah kajian ilmu 

bagi peneliti lain yang sesuai dengan penelitiannya dan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan. 

1.5.2  Praktis  

1. Bagi Siswa 

Pengembangan media Monoprofesi ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

minat bagi siswa terhadap proses pembelajaran, serta membantu siswa dalam 

mengingat materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas III SD. 

2. Bagi Sekolah/Guru 
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Pengembangan media Monoprofesi ini dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran materi jenis-jenis pekerjaan bagi kelas III SD. 

3. Bagi peneliti 

Pengembangan media Monoprofesi dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media yang berupa  media 

3D sebagai perantara pembelajaran. 

1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan  beberapa  batasan-batasan dari media yang dikembangkan oleh 

peneliti, peneliti membatasi penelitian yang dilakukan  oleh peneliti antara lain:  

(1) Media ini  digunakan dalam materi jenis-jenis pekerjaan pada mata pelajaran 

IPS kelas III di Sekolah Dasar (2) Standar kompetensi yang digunakan peneliti 

adalah  Memahami jenis pekerjaan dan Kompetensi Dasar penggunaan uang dan 

Mengenal jenis-jenis pekerjaan.  Oleh sebab itu, batasan-batasan di atas ditujukan 

pada materi yang akan disampaikan sehingga  dalam proses pembelajaran peserta 

didik lebih mudah mempelajarinya  dan mudah diingat dalam memori jangka 

panjang maupun jangka pendek. Hal ini dapat meningkatkan Prestasi  belajar 

peserta didik  sebagai  kecakapan  nyata  yang  dapat  diukur  berupa pengetahuan,  

sikap  dan  keterampilan  sebagai  interaksi  aktif  antara subyek  belajar  dengan  

obyek  belajar  selama  berlangsungnya  proses belajar mengajar untuk mencapai 

hasil belajar. Penelitian media pembelajaran monoprofesi hanya dilakukan di 

Sekolah Dasar Muhammadyah 9 Malang sebagai uji coba produk. 
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1.7 Definisi Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, berikut ini beberapa definisi 

istilah:  

1. Peneletian pengembangan menurut Borg & Gall (Setyosari, 2010: 194) 

adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara 

siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri 

atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuantersebut, melakukan 

uji coba lapangan sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan 

dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.  

2. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dati kata Latin 

merupakan bentuk jamak dari kata”medium”. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti”perantara” atau “pengantar”yaitu perantara sumber pesan 

dengan kata lain media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.  

3. Monoprofesi adalah media visual dan dua dimensi (grafis), secara fisik 

media ini dibentuk dalam papan pembelajaran yang mengadopsi dari 

monopoli yang berbentuk persegi. Media monoprofesi didalamnya akan 

memaparkan materi jenis-jenis pekerjaan dalam pembelajaran IPS kelas III 

Sekolah Dasar yang mencangkup semua jenis pekerjaan.  

4. Pendidikan IPS adalah seleksi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah 
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dan psikologis untuk tujuan pendidikan menurut Soemantri dalam 

(Sapriya, 2014: 11) 

 

 


