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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menjadi negara yang maju merupakan cita-cita setiap negara. Salah satu tolak 

ukur negara itu dikatakan maju yaitu dilihat dari sumber daya manusia yang 

dimiliki. Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara maka 

semakin maju pula negara tersebut. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatau 

negara tidak sedikit dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan. Pendidikan 

merupakan kebutuhan sekunder manusia. Pendidikan membuat akal yang dimiliki 

manusia semakin berkembang positif dan terarah. Belum tentu manusia bisa 

memanfaatkan akal cerdas yang Allah berikan dengan hal-hal yang baik, sehingga 

dengan pendidikan manusia dilatih, dididik dan diarahkan agar akal yang dimiliki 

manusia berkembang dengan positif dan maksimal.  

Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam pembaharuan dari segi 

pendidikan telah dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pendidikan, misalnya seperti pembaharuan dari segi kurikulum, metode 
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pembelajaran, media pembelajaran, dan sarana prasarana pendidikan. Maka dari itu 

guru harus bisa menjadikan proses belajar mengajar lebih aktif dan inovasi. 

Menggerakkan siswa untuk belajar mandiri tanpa beban dan paksaan. Sehingga 

ilmu yang mereka pelajari akan mudah diserap oleh siswa. Pembaharuan dalam 

media pembelajaran juga sangat diperlukan untuk mencegah tingkat kejenuhan 

siswa dalam proses belajar mengajar.  

Hasil penelitian yang dilakukan Erma Wulandari dan Sukirno pada tahun 2012 

telah menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang saling terkait antara gaya 

belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil prestasi 

belajar. Artinya, siswa akan mendapatkan manfaat lebih banyak ketika siswa 

belajar dengan media pempelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa itu 

sendiri. Siswa yang tergolong visual akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak, 

jika siswa belajar dengan menggunakan media visual, misalnya video, film, dan alat 

peraga. Siswa yang tergolong auditif akan  mendapatkan manfaat yang lebih 

banyak,  jika siswa belajar dengan menggunakan media audio, seperti radio, 

rekaman suara, dan ceramah dari guru. Terlebih siswa yang memiliki kedua tipe 

tersebut, maka akan lebih mendapatkan manfaat apabila psoses belajar dilakukan 

dengan media audio-visual. 

Penggunaan media pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar 

mengajar. Selain dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar, media 

pembelajaran juga adapat meningkatkan prestasi belajar siswa seperti penelitian 

yang telah dilakukan oleh Nurul fatimatuzzahro pada tahun 2011. Masih banyak 

manfaat lain yang kita dapatkan dengan menggunakan media pembelajaran sebagai 

sarana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pada kenyataannya 
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pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-Negara 

maju yang lain. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya yakni dengan 

pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mendidik.   

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia 

setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat (Mardiyati dan Rudy, 

2015:33). Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama tiga tahun. Kelas 

paling bawah dimulai dari kelas 10, kemudian kelas 11, dan yang paling tinggi yaitu 

kelas 12. Memasuki jenjang tahun kedua, yaitu kelas 11 siswa diberi pilihan untuk 

memilih jurusan yang tersedia. Jurusan di SMA yang tersedia meliputi IPA, IPS, 

dan Bahasa. Memasuki akhir pembelajaran kelas 12 siswa diwajibkan untuk 

mengikuti ujian nasional. Ujian nasional ini menentukan kelulusan siswa dan masa 

depan siswa.   

SMA NEGERI 1 MALANG merupakan Sekolah Menengah Atas terbaik ke-

dua di kota malang. Sekolah Menengah Atas yang menerapkan kurikulum 2013 dan 

sistem UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) yang diterapkan di kelas 10 sejak 

angkatan 2017. Selain itu sekolah ini juga memiliki semboyan Mitreka Satata yang 

sudah dikenal banyak masyarakat karena akreditasinya yang sangat baik.  

Melalui observasi awal yang telah di lakukan di SMA Negeri 1 Malang, dapat 

disimpulkan bahwa minat dan prestasi peserta didik khususnya terhadap mata 

pelajaran PPKn terbilang rendah. Kurangnya minat belajar peserta didik terhadap 

mata pelajaran PPKn salah satunya bisa disebabkan minimnya media pembelajaran 

yang digunakan. Akibatnya, hasil prestasi belajar siswa juga rendah. Sehingga 
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perlunya diadakan penelitian yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran 

Berbasis Permainan Monopoli Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Ppkn Di SMA 

N 1 Malang. 

Berdasarkan uraian diatas penulis berharap media pembelajaran yang berbasis 

monopoli dapat meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap pelajaran PPKn. 

Selain itu, penggunaan media berbasis monopoli diharapkan dapat menjadi 

alternatif untuk memperbaiki mutu pembelajaran PPKn.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah  : 

1.2.1 Bagaimana  penerapan media pembelajaran berbasis permainan monopoli 

pada mata pelajaran PPKn di SMA N 1 Malang? 

1.2.2 Bagaimana hasil prestasi belajar siswa setelah diterapkannya media 

pembelajaran berbasis monopoli pada mata pelajaran PPKn di SMA N 1 

Malang? 

1.2.3 Hambatan-hambatan apa yang timbul ketika diterapkannya media 

pembelajaran berbasis monopoli pada mata pelajaran PPKn di SMA N 1 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.3.1 Untuk menganalisis penerapan media pembelajaran berbasis monopoli pada 

mata pelajaran PPKn di SMA N 1 Malang. 
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1.3.2 Untuk mendeskripsikan hasil prestasi belajar peserta didik setelah 

diterapkannya media pembelajaran berbasis monopoli pada mata pelajaran 

PPKn di SMA N 1 Malang. 

1.3.3 Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang timbul ketika diterapkannya 

media pembelajaran berbasis monopoli pada mata pelajaran PPKn di SMA N 

1 Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Mengembangkan hasanah keilmuan Pendidikan Pancasila dan  

kewarganegaran. 

b. Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

a) Sebagai sarana untuk memperdalam pembelajaran tentang penelitian 

eksperimen untuk mengetahui kondisi nyata dilapangan. 

b) Memperoleh pengetahuan baru dalam penggunaan media pembelajaran 

yang berbasis monopoli sebagai upaya peningkatan prestasi belajar 

peserta didik.  

b. Bagi Sekolah 

a) Meningkatkan kualitas  hasil belajar peserta didik terutama pada mata 

pelajaran PPKn. 

b) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik terutama pada mata 

pelajaran PPKn. 
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c) Menambah koleksi media pembelajaran yang dapat digunakan kapan 

saja dan bisa diterapkan pada mata pelajaran apapun. 

c. Bagi Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

proses belajar mengajar dalam upaya peningkatan prestasi belajar peserta 

didik di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

1.5 Penegasan Istilah  

1.5.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan sebagai media 

komunikasi yang digunakan pengajar untuk merangsang perhatian dan minat siswa 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan (Suprapto, 2013:38). 

Media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 

baru pada diri siswa (Haryono, 2014:48) 

Berdasarkan pendapat pakar di atas yang dimaksud media pembelajaran 

dalam penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan daya tarik dan prestasi belajar peserta didik.  

1.5.2 Permainan Monopoli 

 Husna (2009:151) permainan monopoli adalah permainan yang 

menggunakan satu set peralatan monopoli yang terdiri dari papan permainana, 

bidak, dua buah dadu, kartu dana umum dan kesempatan, uang-uangan, kartu 



7 

pembelian tanah, serta rumah-rumahan berwarna hijau dan merah yang 

menandakan hotel. 

Wulandari dan Sukirno (2012:139) permainan monopoli adalah satu permainan 

papan dan permainan berlomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui satu 

pelaksanaan sistem permainan dengan memasukkan petak pertanyaan yang akan 

dijawab oleh peserta permainan.  

Berdasarkan pendapat pakar di atas yang dimaksud permainan monopoli 

adalah permainan yang menggunakan papan dilakukan secara berkelompok dengan 

menggunakan sistem ekonomi yang sederhana, yakni membeli, menjual, dan 

menyewakan.  

1.5.3 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses 

belajar mengajar (Hamdu dan Agustina, 2011:83). Sedangkan menurut Syarif 

(2012:237) prestasi belajar adalah suatu usaha atau kegiatan anak untuk menguasai 

bahan-bahan pelajaran yang diberikan guru di sekolah. 

Pendapat beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah tingkat yang diperoleh seseorang sebagai hasil pembelajaran dalam 

menguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan guru. Prestasi belajar yang 

diperoleh seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat lingkungan sosial. Semakin 

tinggi prestasi seseorang semakin tinggi pula tingkatan didalam lingkungan sosial.  




