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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Model  Permainan Monopoly

1. Model Pembelajaran PAKEM

Model pembelajaran tersusun berdasarkan prinsip dan teori pengetahuan.

Model pembelajaran merupakan pola umum perilaku dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Joyce & Weil ( dalam Rusman, 2012: 133) 

menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan pola yang digunakan 

dalam membentuk kurikulum jangka panjang, bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing proses pembelajaran didalam kelas. Menurut Eggen & 

Kauchak ( dalam Trianto, 2009: 32) model pembelajaran memberikan 

kerangka kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Model pembelajaran PAKEM adalah model pembelajaran yang tersusun 

dari konsep pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model 

pembelajaran PAKEM memposisikan guru sebagai fasilitator, sementara 

peserta didik sebagai pelajar yang aktif (Uno & Mohammad, 2013:10). 

Pembelajaran kreatif artinya guru mampu menciptakan kegiatan yang 

beragam pada prose pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan peserta didik. Pembelajaran efektif artinya memposisikan 

keterampilan yang dimiliki peserta didik untuk dikembangkan melalui 

kompetensi yang telah ditetapkan sehingga peserta didik mampu mencapai 

kompetensi tersebut dengan baik dan tuntas. Model pembelajaran PAKEM 
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dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran sehinga dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang siap untuk peserta didik.  

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran PAKEM adalah model pembelajaran  yang mampu 

menciptakan suasana belajar yang siap untuk merangsang keterampilan yang 

dimiliki peserta didik dengan aktif dengan guru sebagai fasilitator.  

2. Permainan Monopoly 

Menurut Soegeng Santoso (dalam Yulianty, 2011:7) bermain adalah 

kegiatan anak secara mandiri atau berkelompok untuk mencapai tujuan 

tertentu. Bermain membantu proses belajar peserta didik menjadi aktif 

sehingga meningkatkan keterampilan komunikasi. Selain itu, bermain 

memberikan kesempatan bereksplorasi terhadap lingkungan sekitar sehingga 

memantapkan pemahaman akan konsep dalam pengetahuan. Montessori, 

seorang ahli pendidikan menjelaskan ketika bermain anak akan mempelajari 

dan menyerap segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitar.Oleh karena 

itu, permainan edukatif sangat dibutuhkan karena mampu mengoptimalkan 

minat anak dan mengembangkan potensi peserta didik dalam berbagai 

aktivitas(Yulianty, 2011:85).Permainan yang terkandung unsur matematika 

mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta pemantapan konsep 

sehingga permainan tersebut harus sesuai dengan perkembangan intelektual 

siswa.  

Salah satu model permainan pada pokok bahasan mengubah pecahan 

adalah model permainan monopoly. Model permainan 

monopoly(PAKEM)pada dasarnya sama dengan permainan monopoly yaitu 
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untuk menguasai. Model permainan monopolybukan hanya menguasai 

kekayaan tetapi menguasai pengetahuan. Bentuk model permainan monopoly 

adalah menjawab pertanyaan yang tedapat pada setiap petak lahan baik 

berupa soal maupun tantangan. Adapun alat yang digunakan yaitu (a) papan 

permainan, (b) uang desimal, (c) lembar pertanyaan, (d) lembar sertifikat. 

Permainan monopolymerupakan salahsatu permainan yang mampu 

dikembangkan menjadi permainan edukatif. Menurut Monopoli Candi 

Internasional (dalam Faiz, 2014:21) permainan monopoly merupakan 

permainan yang dimulai dari garis start dan berjalan mengelilingi petak lahan 

bangunan yang disesuaikan dengan angka yang muncul pada dadu. Pada 

permainan terdapat ketentuan yaitu lahan bangunan boleh dibeli oleh pemain 

jika lahan tersebut belum dibeli oleh lawan, namun jika lahan tersebut sudah 

dimiliki oleh lawan maka pemain yang menduduki lahan tersebut harus 

membayar pajak yang telah ditetukan sebelumnya dengan uang mainan. 

Salahsatu karakteristikpermainan monopolyadalah memperkenalkan sesuatu 

yang ada disekitarnya menggunakan kartu.Menurut Husna (dalam Suprapto, 

2013:40) permainan monopoly bertujuan menguasai semua petak lahan 

dengan cara membeli, menjual, dan menyewa yang dibuat lebih sederhana. 

Peneliti melakukan modifikasi pada prosedur dan komponen-komponen 

permainan monopoly sesuai dengan kebutuhanpembelajaran matematika. 

Penggunaan monopoly dalam pembelajarandiharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar yang telah dijelaskan.  

Berdasarkan konsep permainan monopoly diatas, maka dikembangkan 

model permainan serupa namun dikaitkan pada materi pembelajaran. 
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Khususnya pada penelitian, peneliti menambahkan langkah-langkah 

permainan monopolyyang berbeda. Tujuannya agar peserta didik dapat 

berinteraksi selama proses permainan, peserta didik dapat menerapkan konsep 

pecahan senilai, campuran, desimal dan persen dalam bentuk model 

permainan serta membantu keterampilan berhitung dasar. Desain permainan 

monopolydisesuaikan dengan kemampuan, kurikulum serta materi yang akan 

disampaikan. Guru dapat menvariasikan model permainan monopolyagar 

peserta didik lebih terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan.  

3. Manfaat Model Permainan Monopoly 

Pembelajaran dengan menggunakan permainanmonopoly pada kegiatan 

pembelajaran menggunakan pendekatan keterampilan prosessehingga 

menekankan pada keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Guru 

sebagai fasilitator dan membimbing proses pembelajaran. Keaktifan peserta 

didik tergantung pada keterkaitan dan minat peserta didik pada pembelajaran. 

Menurut (Fatimatuzzahro, 2011: 22) model permainan monopoly memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

a. Peserta didik mampu mengembangkan diri secara perkembangan fisik, 

perkembangan psiko, dan perkembangan kognitif.  

b. Permainan monopoly digunakan sebagai sarana sosialisasi dengan teman 

sejawat, serta sarana melepas ketengangan.  

c. Permainan monopoly dapat mengambangkan imajinasi peserta didik 

sehingga dapat bekerja sama dalam kelompok, saling berbagi, dan tolong 

menolong.  
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d. Melatih konsentrasi selama proses permainan.  

Keterkaitan permainan monopoly dengan model permainan monopoly 

adalah proses kegiatan yang dilakukan sama namun, materi yang digunakan 

adalah mengubah pecahan. Melalui permainan monopoly manfaat yang dapat 

disimpulkan yaitu (1) memudahkan peserta didik dan guru berinteraksi 

selama proses pembelajaran sehingga materi pokok khususnya mengubah 

pecahan kedalam bentuk desimal, dan persen mampu diintergrasikan dalam 

kegiatan pembelajaran, (2) menanamkan konsep hitung penjumlahan dan 

pengurangan berbagai bentuk pecahan yang terdiri dari pecahan biasa, 

pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen dengan menggunakan alat 

tukar uang mainan dengan nominal desimal, dan (3)meningkatkan 

keterampilan memecahkan masalah serta kemampuan kerjasama, 

komunikatif, dan menginterprestasikan suatu kejadian.  

4. Langkah- Langkah Model Permainan Monopoly 

Pada proses penerapan model pembelajaran diperlukan langkah-langkah 

pembelajaran. Menurut (Muhammad, 2014:27) adapunlangkah-langkah 

permainan monopoly sebagai berikut:  
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Tabel 2. 1. Tahap Permainan Monopoly 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memotiasi peserta didik.  

Guru membuka pembelajaran dengan 

apersepsi kepada peserta didik melalui 

penyampaian tujuan serta motivasi.  

Tahap 2 

Menyajikan informasi 

Guru menjelaskan materi pembelajaran 

Tahap 3 

Pembentukan kelompok  

Guru membagi kelompok yang terdiri dari 

lima sampai enam anggota, masing – masing 

kelompok ditentukan berdasarkan 

kemampuan 

Tahap 4 

Penjelasan prosedur pembelajaran 

permainan monopoly  

Guru menjelaskan tentang prosedur 

permainan monopoly  beserta alat- alat yang 

dibutuhkan dalam permainan yang terdiri 

dari dadu, uang desimal dan papan 

permainan.  

Tahap 5 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru mengawasi interaksi belajar saat 

peserta didik berkomunikasi dengan teman 

sejawat dan mengarahkan alur berjalannya 

permainan jika terdapat peserta didik yang 

kurang paham. 

Tahap 6 

Komunikasi selama proses pembelajarn 

antara guru dan siswa 

Guru melakukan komunikasi dengan peserta 

didik tentang kesulitan melakukan permainan 

pada saat proses pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan. 

Tahap 7 

Evaluasi 

Guru bersama peserta didik melakukan 

refleksi berupa tanya-jawab dan bersama 

peserta didik mengakhiri pembelajaran 

dengan penarikan kesimpulan. 

 

 Berdasarkan langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

permainan monopoly merupakan inovasi pada model pembelajaran (PAKEM) 

yaitu model yang mampu meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta 

didik melalui belajar sambil bekerja sehingga menciptakan suasana belajar 

yang menarik, menyenangkan, dan efekti. Model permainan monopoly 

menjadikan peserta didik lebih aktif dalam menyelesaikan atau memecahkan 

permasalahan, ketua sebagai pion permainan dan anggota bertugas membantu 



17 

 

 

memecahkan permasalahan, serta kemenangan kelompok akan dinilai 

berdasarkan jumlah kekayaan baik lahan maupun uang yang kelompok miliki.  

B. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

1. Pembelajaran Matematika 

Menurut Amin (dalam Wisyasari,2013:12) menjelaskan bahwa 

matematika adalah ilmu logika yang menjelaskan tentang bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep. Matematika adalah objek abstrak dan dibangun melalui 

pola deduktif, yaitu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran 

sehingga terdapat keterkaitan antara konsep dalam matematika 

(Wahid,2013:5).Menurut Depdiknas (2006:416) matematika merupakan ilmu 

yang mendasari perkembangan teknologi yang berperan aktif dalam 

memajukan daya pikir manusia. Maka dari itu, untuk menciptakan teknologi 

dan memajukan perkembangan diperlukan menanaman dan pemahaman 

matematika sejak dini.  

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang 

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pendidikan 

disekolah dasar wajib memuat mata pelajaran yaitu matematika. Menurut 

Matlin (dalam Gazali, 2016 :184-185.) agar konsep matematika yang dipelajari 

bermanfaat dan tersimpan dalam waktu lama ( Long-Term Memory), maka 

pembelajaran yang dilakukan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yaitu: 

(a) pembelajaran harus bermakna, (b) peserta didik didorong untuk 

mengembangkan apa yang dipelajari, (c) peserta didik melakukan encoding 

ketika mempelajari matematika dalam bentuk elaborasi, dan (d) peserta didik 

mampu mengaitkan materi dengan pengalaman (self-reference effect).  
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah pembelajaran yang bersifat universal dari hal sederhana 

menjadi komplek, dimana dalam pengajaran matematika kepada peserta didik 

guru memperhatikan kebermaknaan terhadap proses belajar yang diterima. 

Selain itu, guru harus memahami perkembangan, teori belajar mengajar 

matematika, serta trik yang digunakan agar peserta didik tidak bosan belajar 

matematika. 

2. Matematika di Sekolah Dasar 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umumnya berkisar 6 sampai 13 tahun. 

Berdasarkan usia perkembangan kognitif siswa masih terikat dengan benda 

nyata (konkret) ke abstrak, atau dari hal sederhana menuju komplek dalam 

pembelajaran matematika. Artinya, peserta didik dalam memahami matematika 

guru hendaknya memiliki sarana baik dari segi strategi, media, metode bahan 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik 

peserta didik tingkat SD. Menurut Amin (dalam Hariyati, 2013: 20) 

matematika adalah ilmu logika yang tersusun atas bentuk, susunan, dan konsep 

yang saling berhubungan.  

Menurut Johnson (dalam Lamidi, 2012:19) matematika adalah ilmu bahasa 

yang menggunakan istilah sebagai definisi terhadap simbol-simbol. Simbol 

yang diartikan sebagai rumus pada matematika. Menurut pendapat para ahli 

maka  matematika SD dalam pengembangan kreativitas dan kompetensi 

hendaknya disajikan sesuai dengan kurikulum pendidikan, pola pikir 

dankemampuan setiap peserta didik. Konsep kurikulum matematika tingkat 

Sekolah Dasar (SD) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu penanaman konsep, 
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pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan, tujuan pengelompokan 

tersebut agar peserta didik terampil dalam menggunakan konsep matematika 

pada kehidupan sehari-hari (Heruman, 2013: 2)  

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu pengetahuan dalam suatu sistem yang rumit tetapi tersusun dengan 

sangat baik sehingga dapat membantu peserta didik untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Selain itu, matematika adalah pembelajaran yang 

abstrak sehingga membutuhkan benda konkret sebagai penyampai materi 

sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran matematika sebaiknya peserta didik ikut terlibat dalam 

pembelajaran agar peserta didik mampu menemukan pemecahan masalah 

dengan sendiri.   

C. Hasil Belajar dalam Pembelajaran Matematika SD 

1. Hakikat Belajar 

Belajar bukan sekedar suatu proses mengingat melainkan lebih luasyakni 

mengalami. Selain itu, belajar adalah bentuk latihan dalam membentuk 

kebiasaan yang akan terjadi secara terus menerus. Menurut Syah (dalam 

Asep,2009:1) belajar adalah tahap perubahan perilaku kearah positif sebagai 

hasil interaksi dalam lingkungan yang melibatkan ranah kognitif seseorang.  

Menurut Sudjana (dalam Asep,2009:2) menyatakan belajar ditandai dengan 

perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari proses ditunjuka dalam bentuk 

perbuatan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, pengetahuan, serta perubahan pada individu yang 
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belajar. Menurut John Dewey (dalam Asep,2009:2) belajar  adalah interaksi 

manusia terhadap lingkungan.  

Perubahan tingkah laku menurut (Daryanto, 2010: 2-4) dalam konteks 

belajar memiliki ciri-ciri, yaitu (a) perubahan secara sadar, artinya perubahan 

yang terjadi merupakan usaha sadar individu untuk berubah kearah lebih baik, 

(b) perubahan terjadi secara kontinu,perubahan yang terjadi dapat 

dimanfaatkan bagi kepentingan individu secara berlanjut, (c) perubahan berifat 

kearah positif,  menunjukan kearah kemajuan serta individu dalam melakukan 

perubahan, (d) perubahan bersifat sementara, perubahan perilaku yang 

diperoleh cenderung menetap dan melekat pada diri individu, (e) bertujuan 

terarah, kegiatan belajar memiliki tujuan baik jangka pendek maupun panjang, 

dan (f) mencakup seluruh aspek tingkah laku, artinya belajar tidak hanya 

memeroleh pengetahuan tetapi perubahan pada sikap dan keterampilan 

seseorang.  

Menurut Yusuf (Jihad, 2009: 7) jenis belajar dapat dibagi kedalam lima 

jenis, yaitu: (a) belajar terampil intelektual, membantu dalam segi pengertian, 

pendapat, generalisai dan pemecahan masalah, (b) belajar kognitif, 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan informasi, (c) belajar verbal, 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan bahasa, (d) belajar 

keterampilan motorik, kemampuan penguasaan keterampilan, (e) belajar sikap, 

kemampuan dalam menerima, merespon, menghargai, dan mengintegrasikan 

nilai  moral.   
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar terjadi akibat 

interaksi individu dengan lingkungan sebagai proses perubahan sikap dan 

keterampilan yang terjadi dalam jangka panjang.  

2. Hakikat Hasil Belajar 

Menurut Abdurrahman (dalam Jihad,2009:14) hasil belajar adalah 

kemampuan yang didapat melalui kegiatan belajar. Menurut Julia (dalam Jihad, 

2009:14) hasil belajar adalah akibat dari kegiata belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik. Sedangkan, Menurut A.J.Romowski hasil belajar merupakan 

outputs dari system proses masukan. Masukan dari system berupa informasi 

sedangkan keluaran berupa kinerja (performance)  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakanperubahan pada segi afektif, kognitif, dan psikomotorik dari proses 

pembelajaran. Memperoleh hasil belajar dapat dilakukan penilaian terhadap 

peserta didik yang bertujuan mengetahui pemahaman terhadap materi. Hasil 

belajar diperoleh melalui hasil nilai ulangan harian (formatif), ulangan tengah 

semester (submatif), dan nilai ulangan semester (sumatif).  

3. Hasil Belajar Sebagai Objek Penilaian 

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik secara 

kurikuler maupun secara instruksional secara garis besar menggunakan teori 

Benyamin Bloom. Hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah yakni ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik ( Sudjana, 2013: 22). 

Ranah kognitif merupakan penilaian intelektual peserta didik yang terdiri 

dari aspek, (a) pengetahuan atau ingatan, (b) pemahaman, (c) aplikasi, (d) 

analisis, (e) sintesis, dan (f) evaluasi. Aspek pertama termasuk dalam tingkat 
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kognitif rendah sedangkan aspek keempat dan seterusnya termasuk kedalam 

tingkat kognitif tinggi.  

Ranah afektif merupakan penilaian sikap peserta didik yang terdiri dari lima 

yaitu, (a) penerimaan, (b) jawaban atau reaksi, (c) penilaian,(d) organisasi, dan 

(e) ternalisasi.  

Ranah psikomotorik merupaka penilaian keterampilan peserta didik yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan 

dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan 

keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kognitif, afektif, 

dan psikomotorik menjadi objek penilaian hasil belajar peserta didik. 

Pengaplikasian ranah kognitif bisa melalui tes tulis dan tes lisan, sedangkan 

ranah psikomotorik dan afektif dilihat melalui observasi pendidik atau tingkah 

laku peserta didik selama proses pembelajaran.  

D. Penelitian yang Relevan 

Acuan dalam menyusun pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah 2 

penelitian terdahulu. Adapun 2 judul penelitian tindakan kelas terdahulu 

adalah: 

1. Permainan Monopoli untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS 

Materi Jual Beli di Lingkungan Rumah dan Sekolah pada Siswa 

Kelas III SDN Senden Jombang. 

 Pelaksaan penelitian pada kelas III di SDN Senden Jombang yang 

dilakukan pada tahun pelajaran 2010/2011. Latar belakang dari penelitian 

adalah rendahnya prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS karena 
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pemahaman terhadap konsep materi khususnya materi jual beli, 

ketidakefektifan pendekatan, metode, serta media pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Sehingga, pembelajaran kurang menarik dan membosankan bagi 

siswa kelas III.  

Peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas dengan model spiral 

yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (1988) menyatakan dalam 

penelitian tindakan kelas menempuh empat langkah yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian menggunakan dua 

siklus yang setiap siklus disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Pada 

siklus I peneliti menggunakan gambar papan monopoli bertemakan jual beli 

dilingkungan rumah, sedangkan pada siklus II gambar papan monopoli 

bertemakan tentang tempat-tempat jual beli dilingkungan sekolah.  

Pada penelitian siklus I peneliti melakukan observasi awal terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. Selama proses pembelajaran peneliti 

menemukan banyak permasalahan dalam aktifitas guru selama menggajar dan 

aktivitas siswa. Hal ini terlihat selama proses pembelajaran pada siklus I yang 

terjadi sebanyak 2 pertemuan menunjukan 65,4% atau sebanyak 17 peserta 

didik mencapai ketuntasan. Berdasarkan data hasil belajar peserta didik pada 

saat dilakukan studi pendahuluan yaitu 26% peserta didik hanya 15 peserta 

didik mengalami ketuntasan, sedangkan 11 peserta didik yang lain belum 

mengalami ketuntasan karena memperoleh nilai dibawah KKM. Seharusnya, 

75%  peserta didik mengalami ketuntasan dengan nilai minimal 70. Hal ini 

berarti sebanyak 20 peserta didik harus mendapatkan nilai 70. Sedangkan, hasil 

penelitian pra siklus sebesar 40% peserta didik belum mengalami ketuntasan. 
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pengamatan dan mengukur peningkatan aktifitas belajar peserta didik dalam 

analisis data yaitu 76 % pada kriteria baik menjadi 88,6% tergolong dalam 

kriteria sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa pada siklus I menunjukan 

hambatan dalam memenuhi indikator keberhasilan dan peneliti perlu 

melanjutkan kesiklus berikutnya.  

Pada penelitian siklus II analisis data dan refleksi menunjukan indikator 

keberhasilan mencapai ketuntasan belajar dengan KKM 70 sebesar 75% 

peserta didik mengalami ketuntasan. Hasil analisis data menunjukan bahwa 

81% sebanyak 21 peserta didik mencapai ketuntasan, berarti terjadi 

peningkatan sebanyak 21% sebanyak 5 peserta didik pada siklus awal. Dari 

pemaparan diatas dapat disimpulkan siklus II memenuhi indikator 

keberhasilan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penggunaan 

permainan monopoly pada kegiatan pembelajaran. Prosedur permainan yang 

digunakan peneliti mengikuti permainan monopoly pada umumnya. Selain itu, 

model penelitian tindakan kelas menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart 

(1988) yang menjelaskan bahwa PTK menggunakan empat langkah yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah materi yang 

digunakan berbeda karena peneliti menggunakan materi pecahan pada 

penerapan model permainan monopoly. Peneliti menggunakan permainan 

monopoly sebagai model pembelajaran yang berkembang dari model PAKEM. 

Sedangkan, penelitian terdahulu menggunakan monopoly sebagai media 

pembelajaran.  
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2. Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Materi 

Menjumlahkan Dan Mengurangkan  Berbagai Bentuk Pecahan Kelas 

V SD 

Pengembangan media pembelajaran dilatarbelakangi strategi pembelajaran 

yang kurang maksimal berupa konvensional serta media pembelajaran yang 

kurang tepat dengan kebutuhan pembelajaran matematika kelas V SD semester 

genap. Pada kompetensi dasar menjumlah dan mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan dengan indikator yaitu menjumlahkan dan mengurangi pecahan 

desimal. Jenis penelitian dan pengembangan R&D (Research and 

development).  

Tahapan pengembangan media diawali dengan mendesain media dan 

validasi dengan ahli media pada tahap I diperoleh validan sebesar 76% (valid) 

dan kesesuaian  96% ( sangat sesuai) dan saran revisi desain kemudian ujicoba 

produk (kelompok kecil) dengan respon siswa 71% (baik) dan produk tidak 

revisi. Validasi tahap II diperoleh 91% (sangat valid) dan kesesuaian 96% 

(sangat sesuai) kemudian dilakukan uji coba pemakaian dengan respon siswa 

92,5% (sangat baik). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka media 

pembelajaran monopoli materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal 

pada kompetensi berbagai bnetuk pecahan kelas V SD terkualifikasi efektif.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, menggunakan jenis pengembangan 

sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian PTK. Jenjang sekolah 

berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan kelas V Sd sedangkan peneliti 

kelas IV SD. Namun, peneliti menggunakan media penelitian terdahulu sebagai 

bahan penelitian.   
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemecahan masalah dan gambaran pola pemecahannya melalui 

tahapansebagai berikut. 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

Kondisi Lapangan 

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik kurang dari 

≥80 

2. Guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab 

dan penugasan dan model konvensional 

3. Siswa pasif dan tidak mampu menguasai hitungan 

dasar seperti perkalian dan pembagian.  

4. Pembelajaran hanya diterapkan disekolah  

Kondisi Ideal 

1. Persentase ketuntasan klasikal dan 

individu sebesar ≥80% 

2. Prosespembelajaran yang aktif,kreatif 

dan menyenangkan. 

3. Siswa mampu melakukan penemuan. 

4. Pembelajaran dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan.  

Permainan Monopoly Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Materi Pecahan Pada Siswa 

Kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang 

Hasil belajar siswa kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang 

perlu ditingkatkan guna mencapai standart KKM 

sekolah yaitu 70 dengan persentase ketuntasan klasikal 

dan individu ≥ 80 % 

Model Permainan monopoly pada materi 

pecahan  

Metode penelitian : Penelitian Tindakan 

Kelas 

Instrumen Penelitian : lembar observasi, 

lembar evaluasi, dan pendoman wawancara 

 


