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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

IPS pada hakikatnya merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau 

perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, 

antropologi, dan politik menurut Saidiharjo (1996: 4) tetapi kajian yang dipelajari 

adalah  tentang manusia dan lingkungannya serta mempolakan sejauh mana 

manusia itu berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok. Kehidupan 

berkelompok merupakan kehidupan mutlak sebab tanpa berkelompok, individu 

tidak dapat hidup secara wajar. Kehidupan kelompok terjadi interaksi sosial baik 

antar individu, antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok. 

Hubungan antara manusia itu saling terikat dan saling membutuhkan karena 

manusia sejak lahir tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain 

untuk kelangsungan hidupnya baik dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. Hubungan antar manusia ini membentuk suatu hubungan sosial 

dimana pada akhirnya akan membentuk suatu pola. Maka dari sinilah akan 

tumbuh kelompok-kelompok sosial (social group) di dalam kehidupan manusia. 

Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia 

yang hidup bersama.  

Tujuan pendidikan IPS menurut Sumaatmadja (2006: 12)  adalah “membina 

anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi 

masyarakat dan negara“, sedangkan menurut Hamalik (1992: 40-41) Pendidikan 

IPS berorientasi pada tingkah laku para peserta didik , yaitu : (1) pengetahuan dan 
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prestasi belajar, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai – nilai sosial dan sikap, (4) 

keterampilan. Salah satu fungi pengajaran IPS adalah mentransmisikan 

pengetahuan dan prestasi belajar tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-

ide kepada anak. Belajar secara langsung melalui pengalaman hidupnya ditengah 

– tengah masyarakat diharapkan anak memiliki sikap peka dan tanggap untuk 

bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah – 

masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya.  

Pelajaran IPS kelas III SD/MI terdapat materi pokok tentang kegiatan jual 

beli. Materi ini tentu sangat berkaitan dengan sejauh mana manusia berhubungan 

dengan manusia yang lain. Secara konseptual materi ini bermanfaat untuk 

memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan jual beli yang ada 

dilingkungan rumah  maupun sekolah. Berbagai macam tempat yang digunakan 

untuk jual beli misalnya warung, toko, swalayan, pasar dan uang yang digunakan 

sebagai alat tukar waktu diadakan jual beli. Setelah menguasai materi jual beli 

peserta didik diharapkan dapat tanggap terhadap berbagai permasalahan yang ada 

dilingkungan sekitar baik yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, 

kelompok masyarakat atau lingkungannya.  

Berdasarkan temuan dilapangan, masih banyak peserta didik yang kesulitan 

dalam memahami konsep jual beli. Pada kelas III semester I tahun pelajaran 2010/ 

2011 pada pelajaran matematika dengan materi yang berhubungan dengan nilai 

tukar uang KD: 1.6 memecahkan masalah yang berhubungan dengan uang,  

peserta didik yang belum tuntas adalah 50% dan berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan yang dilakukan di kelas IIIA SDN Senden Standar Kompetensi 2. 

Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang dengan Kompetensi Dasar 2.3 
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Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah menunjukkan 

bahwa peserta didik yang belum tuntas belajar  konsep jual beli dilingkungan 

rumah maupun sekolah pada tahun pelajaran 2010 / 2011 sebanyak 40% peserta 

didik belum mengalami ketuntasan belajar. Sedangkan kondisi  idealnya 75% dari 

jumlah peserta didik mengalami ketuntasan belajar dengan KKM 70. 

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan refleksi awal 

bersama teman sejawat terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Berdasarkan 

hasil refleksi kondisi yang demikian disebabkan antara lain: (1). Guru sendiri 

seringkali mengalami kesulitan  mengajarkan materi IPS karena banyaknya data 

dan fakta yang harus diingat atau dihafalkan agar dapat  menyampaikan materi 

pelajaran dengan mantap begitu pula sebaliknya dengan peserta didik merasa 

kesulitan karena banyaknya data dan fakta yang harus diingat sehingga 

pengetahuan yang diterima peserta didik tidak secara mendalam (2). IPS tidak 

dianggap sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai secara mendalam oleh 

peserta didik karena pelajaran ini tidak masuk dalam UASBN, peserta didik kebih 

menekankan pelajaran yang bersifat eksak seperti Matematika, Bahasa Indonesia 

dan IPA (3). Strategi belajar mengajar yang diterapkan hanya terbatas dengan 

metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas sehingga pembelajaran 

kurang menarik, kurang mengaktifkan peserta didik, kurang memberikan motivasi 

untuk belajar dan terkesan membosankan (4). Pada saat pelaksanaan pembelajaran 

guru hanya menggunakan media pembelajaran yang ada di buku teks peserta didik 

dan media pembelajarn IPS biasanya hanya terbatas pada materi tertentu saja 

misalnya peta yang berhubungan dengan geografi, guru belum menggunakan 

media khusus yang bisa digunakan untuk memotivasi peserta didik dalam proses 
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belajar. Hal ini mengakibatkan peserta didik merasa jenuh karena selalu 

berhadapan dengan buku teks tanpa ada media yang dirancang khusus untuk 

memudahkan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan,  

dari faktor-faktor diatas menyebabkan hasil evaluasi belajar peserta didik  tidak 

memuaskan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran materi kegiatan jual 

beli, peserta didik mengalami kesulitan belajar karena kurangnya pemahaman 

peserta didik dikarenakan terlalu banyak fakta dan data yang harus dikuasai 

peserta didik sehingga prestasi belajar peserta didik kurang maksimal. Guru 

sendiri mengalami kesulitan membelajarkan materi ini karena belum  tepatnya 

metode pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dicari 

metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu menggairahkan peserta didik 

belajar, proses belajar berlangsung menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. 

Salah satu pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan 

permainan yang sesuai dengan karakter dan umur peserta didik, diantara salah 

satunya permainan menyenangkan yang berhubungan dengan konsep jual beli 

adalah dengan permainan monopoli. Sebenarnya tujuan utama dari permainan ini 

adalah menguasai seluruh petak yang ada di atas papan monopoli melalui jual 

beli, sewa menyewa dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang 

disederhanakan Permainan monopoli sudah dikenal oleh masyarakat baik 

dilingkungan anak – anak maupun orang dewasa. permainan ini secara tidak 

langsung mengajari anak untuk memahami tentang konsep jual beli atau sewa 
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menyewa sesuai dengan gambar yang ada dalam papan monopoli dan mengatur 

ekonomi menggunakan uang yang diberikan oleh banker.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk menggunakan 

permainan monopoli pada peserta didik kelas III di SDN Senden dengan judul “ 

Permainan Monopoli untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa tentang 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah dan Sekolah pada Pelajaran IPS Peserta 

didik Kelas III SDN Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang “. Penelitian ini 

papan monopoli  akan disesuaikan dengan kondisi peserta didik  misalnya 

mengenai tempat – tempat yang digunakan dalam jual beli, maka akan digunakan 

gambar pasar, toko, warung, swalayan serta uang yang digunakan adalah uang 

yang mereka kenal dalam kehidupan sehari – hari tetapi uang mainan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah : 

1. Bagaimana permainan monopoli dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah pada pelajaran 

IPS siswa kelas III SDN Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang ? 

2. Apakah permainan monopoli dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah pada pelajaran 

IPS kelas III SDN Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada konsep jual beli dengan 

menggunakan permainan monopoli pada peserta didik kelas III SDN Senden Kec. 

Peterongan Kab. Jombang. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini 

adalah jika permainan monopoli digunakan dalam pembelajaran tentang  jual  beli 

maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada kelas III SDN Senden Kec. 

Peterongan Kab. Jombang. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa dalam materi jual beli pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Secara terperinci manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

a. Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan bervariasi.  

b. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang tempat-tempat 

berlangsungnya jual beli 

c. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik tentang konsep jual beli 

menggunakan uang sebagai alat tukar.  

d. Meningkatkan prestasi belajar dalam pelajaran IPS.  

2. Bagi Guru  

a. Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan layanan dalam 

menangani proses belajar mengajar dikelas  

b. Menumbuhkan budaya meneliti dikalangan guru 

c. Upaya melakukan koreksi untuk memperbaiki kualitas 

pembelajarannya 

d. Sebagai alternatif pilihan dalam mengembangkan teknik pembelajaran 
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3. Bagi peneliti  

a. Sebagai ajang untuk memperdalam pembelajaran tentang penelitian  

tindakan kelas untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan 

b. Memperoleh wawasan baru dalam penggunaan permainan monopoli 

sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada 

konsep jual beli. 

 
F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian dikenakan kepada peserta didik kelas III A Semester II Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

2. Materi pembelajaran adalah mata Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tentang 

jual beli dilingkungan rumah dan sekolah dengan menggunakan permainan 

monopoli untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


