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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan 

hipotesis penelitian.  

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Media Pembelajaran 

Media dalam dunia pendidikan merupakan instrumen yang sangat 

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab media 

dapat secara langsung memberikan dampak tersendiri terhadap peserta didik. Kata 

“media” berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti “perantara” atau 

“pengantar” (Mahnun, 2012:27). Media sebagai sarana penyalur pesan atau 

informasi belajar yang hendak disampaiakn oleh sumber pesan terhadap penerima 

pesan. Diartikan bahwa media merupakan bagian dari proses  komunikasi. Baik 

buruknya sebuah komunikasi dapat ditunjang dari penggunaan saluran dalam 

komunikasi tersebut. 

Menurut Suprapto (2013:38) 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. 

Media pembelajaran selalu terdiri dari dua unsur, yakni unsur peralatan dan unsur 

pesan yang dibawanya. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar 

kemungkinan peserta didik untuk belajar lebih banyak, mencerna pelajaran lebih 

baik, dan meningkatkan ketrampilan dalam belajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
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A. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Haryono (2014:51) macam-macam dari media pembelajaran dapat dibagi 

menjadi dua, yakni media pembelajaran yang sederhana dan media pembelajaran 

yang kompleks. Macam-macam media pembelajaran akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Media pembelajaran yang sederhana, yaitu media dan sumber belajar yang 

diciptakan secara sederhana untuk menunjang proses belajar siswa. 

2. Media pembelajaran yang kompleks, yaitu media dan sumber belajar yang 

diciptakan secara mendetail dan rumit guna untuk menambah wawasan siswa 

serta mengajari siswa untuk berpikir kritis. 

Media pembelajaran juga dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Alat Peraga 

Alat peraga merupakan suatu benda yang memiliki nilai guna dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan proses belajar. Suatu benda dapat dikatakan sebagai alat peraga 

apabila dia memiliki sifat dapat dipindahkan, dapat diotak-atik, dapat diperagakan, 

dan dapat dipermainkan oleh siswa. Alat peraga dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Benda yang sesungguhnya, contohnya: kendaraan, hewan, dan manusia. 

b) Presentasi, yaitu alat peraga yang berbentuk tulisan. Contohnya: buku, artikel 

di internet, dan koran.  
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c) Presentasi grafis, yaitu alat peraga yang berbentuk grafis. Contohnya: diagram 

dan peta. 

d) Gambar, yaitu gambar yang menyerupai aslinya. Contohnya: sketsa, foto, dan 

kaligrafi.  

e) Model, yaitu benda tiruan dari suatu obyek tertentu. Contohnya obyek hutan 

lindung, obyek laut, dan obyek rumah adat.  

b. Media TIK 

Manfaat teknologi dalam pembelajaran adalah sebagai sarana yang digunakan 

untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Dahulu menggunakan papan 

tulis, sekarang bisa menggunakan alat bantu teknologi leptop dan LCD. Pada 

konteks pendidikan, sesungguhnya peran TIK adalah sebagai “enabler”. Kata lain, 

TIK sebagai alat untuk terjadinya proses belajar mengajar.  Adapun manfaat media 

TIK adalah sebagai berikut: 

a) Memperluas kesempatan belajar 

b) Meningkatkan efisiensi 

c) Meningkatkan kualitas belajar 

d) Belajar mandiri 

e) Pengembangan keterampilan komunikasi 

f) Pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam era informasi 

B. Manfaat Media Pembelajaran  

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting, selain untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang butuh pemahaman khusus media pembelajaran 

juga berperan sebagai alat yang mengantikan guru untuk menyampaikan informasi 
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pembelajaran. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tidaklah 

mudah. Hai itu sisebabkan tidak semua siswa dapat belajar dari pengalaman 

langsung yang diajarkan. Oleh karena itu, media berperan penting dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Melalui media, materi yang sulit dipahami akan menjadi 

lebih mudah.  Haryono (2014:49) menjelaskan  beberapa fungsi media 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. 

1. Membantu keterbatasan belajar yang dimiliki siswa. 

2. Mendapatkan informasi yang jelas terhadap obyek yang sulit diamati secara 

langsung. 

3. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. 

4. Hasil pengamatan siswa hamper sama. 

5. Menambah semangat belajar.  

6. Membuat siswa terus termotivasi untuk belajar.  

7. Memberikan pengalaman yang berkesan. 

Manfaat media pembelajaran menurut Arsyad (2009) dalam Haryono 

(2014:51)  yakni sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan 

motivasi belajar, dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

4. Memberikan pengalaman yang sama kepada setiap siswa. 
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2.1.2 Permainan Monopoli  

Husna (2009:151) menjelaskan bahwa 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 pembelian tanah, serta rumah-rumahan berwarna hijau dan merah 

yang menandakan hotel. 

Setiap pemain diberi modal uang. Kemudian pemain diundi terlebih dahulu 

untuk menentutan siapa pemain yang bermain pertama kali dan berikutnya. Setiap 

pemain melemparkan dadu dan berjalan sesuai dengan jumlah angka dadu. Jika 

secara kebetulan dadu yang dilempar memiliki kesamaan angka, maka pemain 

mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi atau melempar dadu kembali. Setelah 

melewati satu kali putaran, pemain mendapatkan uang dari bank. 

Pemain yang berhenti pada petak tanah yang belum dibeli oleh pemain lain, 

maka pemain tersebut boleh membeli tanah yang ditempati saat itu. Harga tanah 

sudah tertulis disetiap kartu tanah yang tersedia. Setelah tanah itu dimiliki maka 

pemain bisa membangun rumah atau hotel. Pemain lain yang singgah ditanahnya 

harus membayar sewa atau pajak sesuai dengan peraturan yang telah tercantum 

pada kartu tanah tersebut. 

Pemain juga bisa masuk penjara atau membayar pajak apabila berhenti pada 

tanda tersembut. Jika pemain berhenti pada petak dana umum atau kesempatan, 

maka pemain harus mengambil kartu dana umum atau kesempatan yang disediakan.  

Permainan ini secara tidak langsung mngajarkan pemainnya untuk berbisnis, 

bagaimana jual beli tanah, persewaan dan membayar pajak.    
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2.1.3 Prestasi Belajar 

Syarif (2012:237) Prestasi belajar adalah suatu usaha atau kegiatan anak 

untuk menguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan guru di sekolah. 

Mendapatkan prestasi belajar yang baik tidaklah mudah, banyak tantangan dan 

perjuangan yang harus dilalui. 

 

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Guna mendapatkan prestasi yang baik, siswa harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat menunjang keberhasilan dalam belajar. Banyak siswa yang mengalami 

kegagalan dalam belajar. Terkadang ada siswa yang memiliki dorongan kuat untuk 

mendapatkan prestasi yang baik dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 

prestasinya, tapi pada kenyataannya prestasi yang diraih dibawah kemampuannya. 

Menurut Suryabrata (1998:233) dalam Wahyuningsih (2004:13)  ada dua faktor 

yang dapat mempengaruhi belajar dan prestasi belajar, yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yamg muncul dari diri seseorang. faktor internal 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor yang berkaitan  dengan kesehatan dan 

pancaindera.  

1) Kesehatan badan 

Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila siswa memiliki daya tahan 

tubuh yang sehat. Keadaan tubuh yang kurang sehat akan menghambat proses 
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belajar siswa. Maka dari itu, siswa perlu memelihara kesehatan dengan menjaga 

pola makan dan pola tidur.   Selain itu, untuk diperlukan olahraga yang teratur untuk 

memelihara kesehatan bahkan juga dapat meningkatkan ketangkasan fisik. 

2) Pancaindera 

Pancaindera memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan 

proses belajar. Pancaindera yang memberikan pengaruh terbesar dalam proses 

belajar adalah mata dan telinga.  Hal itu, disebabkan karena susuatu yang berkenaan 

dengan pembelajaran selalu menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 

Maka, siswa yang memiliki kekurangan di dalam pancainderanya, cacat fisik atau 

cacat mental akan mengalami hambatan dalam belajar. Akibatnya, siswa tersebut 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah dibandingkan dengan siswa yang lain.   

b. Faktor psikologis 

 Faktor psikologis berkenaan dengan kondisi mental seseorang. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

1) Kecerdasan  

Kebanyakan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan memperoleh 

prestasi belajar yang baik. Peluang siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi 

untuk memperoleh prestasi yang tinggi akan lebih besar, dibandingkan siswa yang 

memiliki kecerdasan rendah. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rendah akan 

mengalami sedikit hambatan dalam belajar. Akhirnya, siswa yang memilki tingkat 

kecerdasan rendah akan mendapatkan prestasi belajar yang rendah.  Akan tetapi, 

tidak menuntut kemungkinan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan rendah akan 

mendapatkan prestasi belajar yang tinggi.  
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2) Sikap  

Sikap siswa yang pendiam, penakut, dan pemalu, akan menjadi faktor 

penghambat dalam proses belajar. Siswa yang memeliki sifat seperti demikian itu  

akan cenderung pasif, sehingga otak menghasilkan fikiran yang sempit. Apabila 

proses belajar mereka terganggu, maka akan berakibat pada prestasi belajarnya. 

Sebaliknya, siswa yang aktif, tidak malu, dan pemberani, akan menjadi faktor 

pendorong dalam proses belajaran. Sehingga diharapkan siswa memiliki sifat 

percaya diri, tidak malu dalam bertanya, berani mengambil tanggungjawab dan 

sebagainya untuk menjadi langkah awal siswa tersebut untuk mendapatka prestasi 

belajar yang baik. 

3) Motivasi  

Motivasi belajar adalah semangat atau pendorong seseorang untuk belajar. 

Motivasi timbul karena adanya keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ingin 

dicapai dalam diri seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar karena seseorang 

tersebut belajar sesuai keinginannya sendiri. Peranannya adalah dalam hal kemauan  

atau semangat belajar, siswa yang termotivasi kuat akan mempunyai banyak energi 

untuk melakukan kegiatan belajar.   

 

2. Faktor eksternal 

Selain faktor internal, ada faktor lain yang timbul dari luar seseorang dan dapat 

mempengaruhi hasil prestasi belajarnya, yakni sebagai berikut: 

a. Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan keluarga terdiri dari: 
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1) Sosial ekonomi keluarga 

Kondisi sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Kondisi sosial ekonomi yang tinggi, akan mendapatkan kesempatan fasilitas belajar 

yang lebih baik, mulai dari pilihan sekolah, alat belajar seperti buku, alat tulis dan 

bahkan memiliki kesempatan tambahan belajar diluar sekolah. 

2) Pendidikan orang tua 

Tingkat pendidikan orang tua juga menjadi pengaruh  keberhasilan belajar siswa. 

Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi cenderung lebih 

memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, 

dibandingkan dengan orang tua yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih 

rendah. 

3) Perhatian orang tua dan suasana hubungan antara anggota keluarga  

Dukungan dari keluarga juga memegang peranan penting sebagai pemacu 

semangat berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara langsung, 

seperti pujian atau nasehat dan memberikan fasilitas belajar yang memadai. 

Ataupun dukungan secara tidak langsung, seperti hubungan keluarga yang 

harmonis. 

b. Faktor lingkungan sekolah 

Faktor sekolah meliputi dari:  

1) Sarana dan prasarana  

Kelengkapan sarana dan prasana dalam proses belajar akan mendukung prestasi 

belajar yang akan diperoleh. Kondisi ruang belajar juga dapat menjadi pengaruh 
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konsentrasi siswa dalam belajar. Maka, sangat perlu bagi instansi pendidikan untuk 

melengkapi dan menfasilitasi ruang belajar yang digunakan untuk proses belajar.  

2) Kompetensi guru dan siswa 

Kompetensi yang dimiliki guru dan siswa juga berperan penting dalam 

keberhasilan proses belajar. Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap namun 

tidak diimbangi dengan kompetensi guru dan siswa yang baik, maka akan sia-sia. 

Guru dan siswa harus menjalin hubungan yang baik. Sebagai pakar pendidik guru 

harus menguasai materi yang akan diajarkan. Memiliki wawasan yang luas dan bisa 

memberikan jawaban atas rasa keingintauan siswanya. Hubungan yang harmonis 

antara guru dan siswa akan membuat siswa menjadi betah belajar. Kondisi yang 

demikian akan membuat semangat belajar siswa meningkat dan hasilnya akan 

meningkatkan prestasi belajar para siswa.   

3) Kurikulum dan metode mengajar 

Tingkat kesulitan materi yang diberikan kepada siswa harus diukur dengan 

kemampuan siswa. Memikirkan dengan metode seperti apa materi tersebut 

disampaikan. Agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan menumbuhkan semangat belajar 

dan minat siswa. Kondisi pembelajaran yang ramah, menyenangkan, dan interaktif 

akan mendorong prestasi belajar siswa, karena siswa belajar dengan tanpa tekanan 

dan paksaan.  

c. Faktor lingkungan masyarakat  

Faktor lingkungan masyarakat meliputi dari: 
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1) Sosial budaya 

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di sekitarnya akan 

mempengaruhi kesungguhan pendidikan yang ada di lingkungannya. Masyarakat 

yang masih cenderung memandang remeh terhadap pendidikan akan enggan 

memberikan kesempatan terhadap anaknya untuk pergi ke sekolah dan cenderung 

memiliki anggapan bahwa bekerja lebih penting dari pada hanya belajar dibangku 

pendidikan. 

2) Partisipasi terhadap pendidikan  

Apabila semua pihak yang ada telah berpartisipasi dan mendukung 

terselenggaranya pendidikan, mulai dari pemerintah sampai masyarakat bawah, 

maka setiap orang akan lebih menghargai dan berusaha memajukan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sementara ini penelitian yang telah dilakukan oleh Erma Wulandari dan 

Sukirno pada tahun 2012 dengan judul “Penerapan Model Kooperative Learning 

Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantu Media Monopoli 

Dalam Peningkatan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi 2 SMK 

NEGERI 1 GODEAN Tahun ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model Kooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) berbantu media monopoli dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

karena membuat siswa dinamis dalam belajar. Siswa menjadi lebih mudah 

memahami materi yang diberikan karena disajikan melalui permainan dan 

diselesaikan bersama teman timnya yang saling membantu.  
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Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model Kooperative 

Learning Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) berbantu media 

monopoli dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Berbeda dengan penelitian 

ini yakni media pembelajaran berbasis permainan monopoli diterapkan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik bukan pada peningkatan aktivitas 

belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dianita Puspitaweni, Sukirman, dan Elvia 

Ivada pada tahun 2015 dengan judul “Upaya Peningkatan Keaktifan Belajar  

Akuntansi Melalui Model Problem Based Learning  Dan Think Pair Share Dengan 

Media Monopoli  Pada Kelas X AK-2 SMK N 6 Surakarta  Tahun Pelajaran 

2014/2015”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa 

meningkat dengan diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan Think Pair Share (TPS) dengan media monopoli pada proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model  

Problem  Based  Learning (PBL)  dan Think Pair Share (TPS) dengan media 

monopoli telah berhasil meningkatkan keaktifan belajar akuntansi siswa. Berbeda 

dengan penelitian ini yakni media pembelajaran berbasis permainan monopoli 

diterapkan pada model demostrasion dan tujuan dari peneletian ini untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul fatimatuzzahro pada tahun 2011 dengan 

judul “Permainan Monopoli Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Materi Jual 

Beli Di Lingkungan Rumah Dan Sekolah Pada Siswa Kelas 3 SDN Senden 
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Jombang”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa permainan monopoli dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas 3 SDN senden Jombang tahun pelajaran 

2010/2011. Peningkatan aktifitas belajar siswa ditunjukkan dengan hasil analisis 

data yang menunjukkan kenaikan aktifitas belajar siswa dalam diskusi pada siklus 

I adalah 76% pada kriteria baik menjadi 88,6% tergolong dalam kriteria sangat baik 

pada siklus II dan keberanian prestasi sebesar 66,6% dalam kriteria cukup pada 

siklus I menjadi 70% dalam kriteria cukup pada siklus II.  

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa permainan monopoli 

dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas 3 SDN Senden Jombang. Berbeda 

dengan penelitian ini bahwa media pembelajaran berbasis permainan monopoli 

akan diujikan kepada peserta didik sekolah Menengah Atas. 

2.3 Hipotesis Penelitian  

2.3.1 Ada pengaruh media pembelajaran berbasis permainanan monopoli terhadap 

nilai prestasi belajar siswa di SMAN 1 Malang.    

2.3.2 Tidak ada pengaruh media pembelajaran berbasis permainanan monopoli 

terhadap nilai prestasi belajar siswa di SMAN 1 Malang. 




