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EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN MONOPOLI MATERI ERUPSI 

GUNUNG BERAPI TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN 

BENCANA PADA EKSTRAKURIKULER SEKOLAH SIAGA BENCANA 

DI SMP NEGERI 1 DELANGGU KABUPATEN KLATEN  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media permainan 

monopoli materi erupsi gunung berapi terhadap tingkat pengetahuan bencana pada 

ekstrakurikuler sekolah siaga bencana di SMP Negeri 1 Delanggu. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, desain pra eksperimen dengan bentuk desain “One 

Groups Pretest-Posttest Design”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

Negeri 1 Delanggu sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana sebesar 30 siswa. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Paired Samples Correlation. 

Nilai rata-rata hasil pretest sebesar 72 meningkat pada posttest menjadi 85 setelah 

menggunakan media permainan monopoli yang berarti tingkat pengetahuan siswa 

meningkat. Hasil uji Paired Samples Correlation menunjukan nilai yang signifikan 

0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga penggunaan media 

permainan monopoli materi erupsi gunung berapi pada ekstrakurikluer Sekolah Siaga 

Bencana d SMP Negeri 1 Delanggu efektif.  

Kata kunci: Efektivitas, media pembelajaran, monopoli, erupsi, ekstrakurikuler 

 

Abstract 

This research aims to determine the effectiveness of the use of media playing a 

monopoly on volcanic eruption material on the level of disaster knowledge in 

extracurricular disaster preparedness schools at SMP Negeri 1 Delanggu. This 

research is a quantitative research, pre-experimental design with the design form 

"One Groups Pretest-Posttest Design". The population in this study were students of 

SMP Negeri 1 Delanggu while the target population in this study were students who 

participated in extracurricular Disaster Preparedness Schools of 30 students. Data 

analysis techniques in this study using Paired Samples Correlation test. The average 

value of the pretest results of 72 increased in the posttest to 85 after using the media 

game monopoly which means the level of knowledge of students increased. Paired 

Samples Correlation test results show a significant value of 0.000 <0.05 so that H0 is 

rejected and H1 is accepted so that the use of the media plays a material monopoly on 

volcanic eruption on extracurricular disasters. 

Keywords: Effectiveness, learning media, monopoly, eruption, extracurricular 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Howard L. Kingsley dalam Nidawati (2013:15) “Learning is the 

process by which behavior (in the broader sense) is originated or changed 

through practice or training”, yang artinya bahwa belajar adalah proses 
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dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan melalui praktek dan 

latihan. 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sangat diperlukan 

untuk dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. 

Penyampaian materi yang monoton (metode ceramah) akan membuat siswa 

merasa bosan. Siswa yang tidak tertarik dengan proses pembelajaran di 

dalam kelas akan memecahkan konsentrasi mereka dalam memahami 

penjelasan dari guru sehingga pemahaman pada konsep materi yang 

disampaikan kurang. Salah satu hal yang dapat membantu guru agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektiv dan efisien yaitu dengan media 

pembelajaran. Pemanfaatan media interaktif dan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif mampu merangsang keaktifan siswa serta 

memberikan kesan pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, SMP Negeri 1 Delanggu 

belum sepenuhnya menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan 

guru masih sering menggunakan metode ceramah sehingga minat belajar 

siswa masih rendah. Hal tersebut menyebabkan peserta didik kurang dalam 

memahami dan kurang berkonsentrasi saat proses pembelajaran. Prastowo 

(2012:18) mengatakan bahwa mutu pembelajaran menjadi lebih rendah 

ketika pendidik hanya terpaku pada bahan ajar konvensional tanpa adanya 

kreatifitas dan inovasi dari pendidik. 

Hal ini menunjukan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar sangatlah besar pengaruhnya dalam meningkatkan minat belajar 

siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan minta 

belajar siswa adalah monopoli. Media permainan monopoli diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan pembelajaran di 

kelas yang dapat dirancang untuk membantu peserta didik memahami 

pembelajaran secara mendalam melalui pengalaman-pengalaman belajar 

yang dapat diambil dari permainan monopoli. Media permainan monopoli 

juga diharapkan mampu merangsang daya pikir siswa menjadi inovatif, 

kreatif, dan kritis sehingga mereka mampu memahami pesan yang diberikan 



3 
 

oleh pendidik. Respon-respon positif yang ditimbulkan oleh siswa secara 

komunikatif merupakan hasil dari permainan yang dirancang dan diatur 

secara menarik dan sistematis.  

Penggunaan media permainan monopoli perlu diterapkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SMP Negeri 1 Delanggu 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam meningkatkan pengetahuan 

bencana. Penyampaian pengetahuan kebencanaan perlu dilakukan di daerah 

yang memiliki ancaman bencana khususnya penyampaian pengetahuan 

bencana kepada anak-anak dikarenakan anak-anak merupakan subjek yang 

rentan terhadap bencana. Kerentanan pada anak-anak disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman 

bencana. Sekolah sebagai sarana penyampaian pengetahuan dan informasi 

terkait pendidikan kebencanaan. Salah satu wujud penyampaian 

pengetahuan kebencanaan adalah dengan dibentuknya Ekstrakurikuler 

Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kabupaten Klaten. Klaten merupakan 

Kabupaten yang terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu 

sehingga memiliki potensi terkena dampak aktivitas yang ditimbulkan 

Gunung Merapi. Pada akhir Oktober hingga awal November 2010, telah 

terjadi erupsi Gunung Merapi di Klaten yang mengakibatkan 165 rumah 

warga hancur dan rusak parah (BNPB, 2010).  

SMP Negeri 1 Delanggu merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kabupaten Klaten, dimana sekolah tersebut terkena dampak langsung dari 

erupsi Gunung Merapi. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Klaten memberikan 

pembelajaran kebencanaan melalui kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana (SSB). Ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) diharapkan 

mampu meningkatkan pengetahuan terhadap bencana, meningkatkan 

kesiapsiagaan dan membentuk ketangguhan siswa.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

media permainan monopoli materi erupsi gunung berapi terhadap tingkat 
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pengetahuan bencana pada ekstrakurikuler sekolah siaga bencana di SMP 

Negeri 1 Delanggu. 

1.2 Kajian Teori 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu dalam proses belajar 

mengajar. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang merupakan 

bentuk jamak dari kata medium. Medius secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar (Arsyad 2011:3). Dalam kegiatan pembelajaran 

pengantar pesan adalah pengajar dan penerima adalah siswa. 

Menurut Ambuko Benson, Florence Odera (2013:12) Media is expected 

to play a critical role in enhancing academic performance (Media 

diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan prestasi 

akademik). Ibrahim dkk dalam Prasetya (2015: 6) mengatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pebelajar (siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Agar proses 

komunikasi pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien, guru perlu 

menggunakan media untuk merangsang siswa dalam belajar. Media yang 

dipergunakan dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung antara siswa dengan materi pelajaran, karena melalui media siswa 

akan memperoleh pengalaman lebih luas dan lebih lengkap. Keluasan 

materi yang didapat oleh siswa ini akan menimbulkan minat belajar yang 

baru, konsep yang dijelaskan oleh media dapat disajikan dengan kreatif dan 

menarik. 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan yang memudahkan proses belajar bagi siswa dan 

pendidik atau guru dan merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan 

siswa dalam kegiatan belajar.  
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1.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Asna Maghfiroh (2016) yang berjudul 

“Efektivitas Penggunaan Permainan Monopoli pada Materi Sistem Ekskresi 

Sebagai Media Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMAN 11 Semarang”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah 

80,13 dan rata-rata hasil belajar siswa kelas control adalah 71,05. Setelah 

dilakukan perhitungan uji t-test pada hasil posttest kedua kelas tersebut, 

didapatkan hasil         = 5,865 dan        = 1,658. Hasil         >        

maka H₀  ditolak dan Hₐ diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan monopoli pada materi 

sistem ekskresi sebagai media pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) efektif terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA N 11 Semarang 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

1.4 Hipotesis 

Ho  : Penggunaan media permainan monopoli tidak efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan bencana pada ekstrakuriluler Sekolah 

Siaga Bencana di SMP Negeri 1 Delanggu. 

Ha  : Penggunaan media permainan monopoli efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan bencana pada ekstrakurikuler Sekolah 

Siaga Bencana di SMP Negeri 1 Delanggu. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan penelitian pra eksperimen dengan desain “One 

Groups Pretest-Posttest Design”, yaitu desain penelitian yang terdapat pretest 

sebelum diberi perlakuan dan posttest setelah diberi perlakuan. Dengan 

demikian dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

diadakan sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2015:110). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Delanggu sedangkan populasi sasaran 

dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana sebesar 30 siswa. 
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3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018. Penentuan materi ajar yang 

digunakan mengacu pada Buku Pembelajaran Panduan Kebencanaan yang 

disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Klaten. Pada penelitian ini, peneliti menentukan materi erupsi gunung berapi 

sebagai bahan media permainan monopoli yang akan di eksperimenkan. Siswa 

sebelumnya diminta untuk mengerjakan soal pretest, kemudian peneliti 

melanjutkan proses pembelajaran dengan menggunakan media permainan 

monopoli. Setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan soal posttest.  

Uji normalitas menunjukan hasil signifikan pretest yaitu 0,120 > 0,05 

dan posttest yaitu 0,090 > 0,05 maka keseluruhan data dinyatakan berdistribusi 

normal. Kemudian dilakukan tindak lanjut dengan melakukan uji T 

menggunakan metode Paired Samples Correlation. Uji Paired Samples 

Correlation digunakan untuk menguji perbedaan antara dua data yang 

berhubungan. 

Uji Paired Samples Correlation menunjukan bahwa nilai signifikan (2-

tailed) = 0,000 yang berarti <0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh terhadap penggunaan media  permainan monopoli materi erupsi guung 

berapi atau terdapat perbedaan antara hasil pretest dan posttest. 

Peningkatan terjadi pada setiap butir soal dengan jawaban benar pada 

pretest dan posttest. peningkatan tertinggi terjadi pada soal nomor 7 sebanyak  

siswa jawaban pretest dan jawaban posttest  sebanyak 18 siswa artinya siswa 

yang menjawab soal nomor 7 awalnya 18 siswa, setelah pembelajaran 

menggunakan media permainan monopoli materi erupsi gunung berapi diperoleh 

peningkatan 26 siswa yang menjawab soal nomor 7 saat posttest  berlangsung. 

Sedangkan seluruh siswa menjawab dengan benar tanpa kesalahan pada pretest 

dan posttest yaitu soal nomor 13. 

Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar sebelum proses pembelajaran 

(pretest) menunjukan hasil rata-rata 72 dan sesudah pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan monopoli menunjukan nilai rata-rata sebesar 85. 
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Peningkatan sebesar 13 terjadi karena didukung dengan penggunaan media 

pembelajaran. Adapun histrogram data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.  Perbandingan Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest 

Sumber: Peneliti, 2018 

Grafik perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest pada Gambar 1 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media permainan 

monopoli terdapat perbedaan. Nilai rata-rata pretest lebih rendah sebesar 72 

dibandingkan dengan nilai rata-rata posttest sebesar 85. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media permainan monopoli dapat meningkatkan pengetahuan 

bencana siswa dan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari peningkatan rata-rata hasil pretest dan 

posttest. 

Penyampaian materi akan lebih menarik jika menggunakan media 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pemilihan media pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap suasana kelas yang sebelumnya pasif menjadi kelas 

yang aktif. Siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran akan mempengaruhi 

hasl perolehan nilai saat posttest berlangsung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 

permainan monopoli terhadap tingkat pengetahuan bencana. Data yang diperoleh 

yaitu berupa hasil pretest dan posttest kemudian diolah dengan menggunakan 

SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh media permainan 

monopoli yang digunakan saat proses penelitian terhadap tingkat pengetahuan 
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bencana siswa yang berarti penggunaan media permainan monopoli efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian pertanyaan peneliti “Apakah penggunaan media 

permainan monopoli materi erupsi gunung berapi efektif terhadap tingkat 

pengetahuan bencana pada ekstrakurikuler sekolah siaga bencana di SMP Negeri 

1 Delanggu?” sudah terjawab bahwa media permainan monopoli efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan bencana siswa dalam proses pembelajaran. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lanjutnya yang berjudul 

“Efektivitas Media Permainan Monopoli Materi Erupsi Gunung Berapi 

Terhadap Tingkat Pengetahuan Bencana Pada Ekstrakurikuler Sekolah Siaga 

Bencana di SMP Negeri 1 Delanggu.” 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Penggunaan media permainan monopoli materi erupsi gunung berapi 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan bencana siswa. Hal tersebut 

dapat dilihat pada rata-rata antara hasil pretest dan posttest. Nilai rata-

rata hasil pretest adalah 72 sedangkan nilai rata-rata hasil posttest  

adalah sebesar 85 dimana menunjukan adanya peningkatan yang berarti 

tingkat pengetahuan bencana siswa meningkat. Maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa media permainan monopoli efektif digunakan dalam 

meningkatkan pengetahuan bencana siswa. 

2) Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Paired Samples Correlation 

menunjukan bahwa nilai signifikan (2-tailed) = 0,000 yang berarti < 

0,05 sehinga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh terhadap efektifitas penggunaan media 

permainan monopoli materi erupsi gunung berapi atau terdapat 

perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. 
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