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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL PERMAINAN TRADISIONAL UNTUK
MEMPERTAJAM HATI NURANI ANAK USIA 9-12 TAHUN
Anna Wijayanti
Universitas Sanata Dharma
2021
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya modul permainan tradisional
yang digunakan guru untuk pendidikan karakter hati nurani di Indonesia. Tujuan
penelitian ini mengembangkan modul permainan tradisional untuk mempertajam
hati nurani anak usia 9-12 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan. Penelitian ini melibatkan 5 guru yang berasal dari daerah yang
berbeda untuk analisis kebutuhan, 4 validator modul untuk expert judgement, dan
8 anak untuk uji coba modul secara terbatas.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pengembangan modul
permainan tradisional berdasarkan model pengembangan ADDIE, yaitu Analyze,
Design, Develop, Implement, dan Evaluate. (2) Kualitas modul permainan
tradisional berdasarkan hasil validasi oleh 3 guru SD dan 1 seniman pemerhati
permainan tradisional secara keseluruhan adalah “sangat baik” dengan rekomendasi
“tidak perlu revisi”. Hasil uji validitas permukaan untuk keterbacaan dan
kelengkapan adalah “sangat baik” dengan skor 3,80. Hasil validitas isi adalah
“sangat baik” dengan skor 3,71. (3) Penerapan modul permainan tradisional
berpengaruh terhadap karakter hati nurani anak. Hasil paired samples t-test
menunjukkan skor posttest (M = 85,00, SE = 4,226) lebih tinggi dari skor pretest
(M = 46,25, SE = 5,957), dan perbedaan skor tersebut signifikan dengan t = 7,519,
p = 0,000 (p < 0,05). Persentase peningkatan sebesar 84,78 %. Besar pengaruh
(effect size) sebesar r = 0,936 yang setara dengan 87,60%. Itu artinya penerapan
modul permainan tradisional dapat menjelaskan 87,60% perubahan varian yang
terjadi pada hati nurani anak. Tingkat efektivitas ditunjukan dengan N-gain score
sebesar 74,643% yang masuk dalam kategori efektivitas “tinggi”.
Kata kunci: permainan tradisional, hati nurani, modul
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF A TRADITIONAL GAMES’ MODULE FOR
SHARPEN CHILDREN 9-12 YEARS’ CONSCIENCE
Anna Wijayanti
Sanata Dharma University
2021
The background of this research was the lack of traditional games’ modules
is used by teachers for conscience character education in Indonesia. This research
aimed to develop a traditional games’ module for sharpen children 9-12 years’
conscience. The type of this research was Research and Development. This
research has involved five teachers from different regions for a need analysis, four
validators for expert judgment, and eight children for a limited trial module.
The result of this research were (1) this development of a traditional games’
module based on ADDIE as one of development models that involve Analyze,
Design, Develop, Implement, and Evaluate. (2) The quality of the traditional
games’ module based on the results of validation by three elementary school
teachers and one artist who relates about the traditional games was “very good”
and “no need revision” recommendation. The result of the surface validity test
involved in readability and completeness was “very good” with a score 3,80. The
result of the content validity was “very good” with a score of 3,71. The
implementation of the traditional games’ has affected the character of children’s
conscience. The results of the paired samples t-test showed the posttest score (M =
85,00, SE = 4,226) was higher than the pretest score (M = 46,25, SE = 5,957), and
the difference of both was significant with t = 7,519, p = 0,000 (p < 0,05). The
percentage of enchantment was 84,78 %. The effect size showed r = 0,936 has
equivalent with 87,60 %. This mean the implemented of the traditional games’
module can explain 87,60 % of variant changes that occur in children’s conscience.
The level of affectiveness indicated by N-gain score showed 74,643% was which
into the “high” category.
Key words: traditional game, conscience, module
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BAB I
PENDAHULUAN

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan (1) latar belakang masalah, (2)
rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) definisi
operasional, dan (6) spesifikasi produk yang dikembangkan.

1.1

Latar Belakang Masalah
Pendidikan di Indonesia tidak hanya mengajarkan pengetahuan, namun

mencakup hal yang terkait dengan kepribadian peserta didik (Syamsunardi & Syam,
2019: 5). Pendidikan karakter adalah usaha untuk mengembangkan karakter yang
baik berdasarkan nilai-nilai yang baik untuk individu maupun masyarakat (Lickona,
dalam Yaumin, 2014: 10). Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan moral
(moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral
action) (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60-63). Terdapat tujuh kebajikan utama
yang akan membentuk karakter anak dan digunakan dalam kehidupannya, yaitu
empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan
(Borba, 2008: 306). Sejalan dengan pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan
karakter memerlukan pengembangan produk yang memuat kegiatan untuk
mendukung pendidikan karakter pada anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah
mengembangkan modul lima permainan tradisional, yaitu Lehong, Kucing Rabun,
Babulanan, Makkurung Manuk, dan Raje untuk mempertajam hati nurani untuk
anak usia 9-12 tahun.
Hati nurani adalah suara hati yang membedakan tindakan atau pikiran yang
baik dan tindakan atau pikiran yang salah sebagai landasan bagi kehidupan yang
baik, kehidupan bermasyarakat yang baik, serta perilaku beretika (Borba, 2008: 61).
Indikator hati nurani ditunjukan dengan (i) meminta maaf, (ii) memahami tindakan,
(iii) dapat dipercaya, (iv) bersikap baik, (v) antisipasi resiko, (vi) mengakui
kesalahan, (vii) merasa bersalah, (viii) mengetahui sikap baik, (ix) berusaha
berdamai, dan (x) mengetahui perbaikan tindakan (Borba, 2008: 64). Sementara itu,
krisis hati nurani pada anak-anak dapat ditunjukan dengan tanda-tanda yang
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meliputi kekerasan terhadap teman dan kebiasaan menyontek. Kekerasan terhadap
teman yang dilakukan dengan mengejek, mengancam, mendorong, bahkan
menampar dan menendang. Hal tersebut dilakukan agar teman yang menjadi korban
merasa takut dan malu. Sedangkan, kebiasaan menyontek dilakukan karena
dianggap bukan perbuatan yang salah, sehingga anak tidak merasa menyesal
(Borba, 2008: 54-61). Bahkan, KPAI mencatat 2.473 laporan kasus bullying yang
terjadi di pendidikan maupun sosial media dalam kurun waktu 2011-2019 akibat
dari anak yang tidak diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga
anak memandang kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah (KPAI, 2020). Oleh
karena itu, pentingnya pendidikan karakter untuk diterapkan karena anak
memerlukan pendidikan yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip yang abstrak
tentang salah dan benar, agar anak dapat mengatasi permasalahan (Mustoip, Japar,
& Zulela, 2018: 3).
Pada pembelajaran yang efektif, peserta didik memperoleh keterampilan,
pengetahuan dan sikap serta merasa antusiasme saat belajar (Dewi & Budiana,
2018: 51). Peserta didik juga mengembangkan pengetahuan awal yang mereka
miliki dengan pendekatan kontekstual agar pembelajaran mengutamakan fenomena
di sekitar peserta didik (Syamsunardi & Nur, 2019: 5). Salah satu pendekatan
kontekstual, yaitu pendidikan berbasis budaya. Pendidikan berbasis budaya lokal
merupakan pendidikan yang lekat dengan situasi konkret yang dihadapi peserta
didik, sehingga adanya kaitan antara pendidikan karakter dengan budaya lokal
(Syukurman, 2020: 119-120). Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia,
yaitu permainan tradisional.
Permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang membuat rasa
senang, membantu anak menjalin relasi sosial dengan teman sebayanya maupun
teman yang berbeda usia, dan anak dapat melatih memanajemen konflik dan belajar
mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi (Kurniati, 2016: 3). Sesuai dengan
itu, Piaget memandang bahwa dengan bermain, anak dapat melakukan adaptasi agar
intelektualnya berkembang (Iswinarti, 2017: 19). Di samping itu, anak usia 9-12
tahun berada pada tahap operasional yang ditandai dengan kemampuan berpikir
abstrak dan menganalisis masalah secara ilmiah, sehingga dapat menyelesaikan
masalah (Santrock, 2007: 47-57). Anak yang berada pada tahap operasional konkret
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akan bermain dengan menerapkan aturan dengan cara menaati atau melanggar
aturan dalam bermain, sehingga mencerminkan perkembangan tingkat kognisinya
(Iswinarti, 2017: 20). Sedangkan, Lev Vygotsky mengemukakan bahwa kegiatan
bermain merupakan sumber pengembangan agar anak dapat melakukan tindakan di
luar kebiasaannya, sehingga memfungsikan kemampuan baru yang dimiliki
(Iswinarti, 2017: 19).
Secara alami, proses interaksi peserta didik dengan guru yang disesuaikan
dengan cara otak untuk belajar adalah pembelajaran berbasis otak (Jensen, 2011:
6). Pembelajaran berbasis otak meliputi variasi, stimulasi, dan pembelajaran yang
menyenangkan. Ada pula kompetensi pada abad 21 yang menuntut anak agar mahir
dalam keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi,
dan kreativitas (WEFUSA, 2015: 1). Di samping itu, pentingnya kesadaran kultur
melalui pendidikan multikulturan. Pendidikan multikultural merupakan proses
menghargai perbedaan yang mencakup pola perilaku, keyakinan, dan produk dari
berbagai kelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi (Santrock,
2007: 170-184).
Dampak permainan tradisional untuk mempertajam karakter pada anak
telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan
telah dilakukan oleh Yudiwinata (2014) yang meneliti permainan tradisional dalam
budaya dan perkembangan anak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa
mempunyai dampak terhadap perkembangan anak, yaitu permainan yang
berkelompok seperti Benteng-bentengan dan Gobak Sodor akan melatih sportifitas
serta berpikir kritis karena anak mengembangkan strategi dalam bermain.
Penelitian terhadap efektivitas permainan tradisional untuk mempertajam
karakter telah dilakukan oleh Irman (2017) yang meneliti nilai-nilai karakter pada
anak dalam permainan tradisional dan modern. Hasil dari penelitiannya
menunjukkan permainan tradisional lebih dominan dalam pembentukan karakter
sosial anak (interpersonal) dibanding permainan modern. Selanjutnya, Widodo dan
Lumintuarso (2017) yang meneliti pengembangan model permainan tradisional
untuk membangun karakter pada siswa SD kelas atas. Hasil dari penelitiannya
menunjukkan bahwa pengembangan buku pedoman peraturan dan DVD model
pembelajaran permainan tradisional yang disusun sangat baik dan efektif.
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Penelitian mengenai permainan tradisional dapat mempertajam hati nurani
telah dilakukan oleh Susanto (2017) yang meneliti pengembangan model
pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan tradisional untuk membentuk
karakter disiplin dan jujur pada siswa SD. Hasil dari penelitiannya menunjukkan
model pembelajaran yang disusun terbukti efektif untuk menanamkan karakter jujur
dan disiplin pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, Ariesta (2019) yang meneliti
nilai moral dalam lirik serta permainan Cublak-cublak Suweng. Hasil dari
penelitiannya menunjukkan bahwa makna permainan Cublak-cublak Suweng yang
disertai dengan nyanyian dapat mengajarkan anak agar tidak mengikuti hawa nafsu,
rendah hati, dan selalu melatih kepekaan hati nurani.
Penelitian

mengenai

permainan

tradisional

dapat

mengembangkan

kompetensi pada abad 21 telah dilakukan Maghfiro (2020) yang meneliti permainan
tradisional dalam pembentukan karakter anak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan
bahwa anak dapat meningkatkan kemampuan problem solving, komunikasi,
keterampilan sosial dan mengembangkan emosi serta sikap sadar diri, seperti rasa
malu, bangga, dan sebagainya.
Penelitian-penelitian

tersebut

belum

banyak

yang

meneliti

dan

mengembangkan modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani
anak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan modul
permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak dengan sepuluh
indikator, yaitu (1) kaya variasi, (2) kaya stimulasi, (3) menyenangkan, (4)
operasional konkret, (5) berpikir kritis, (6) kreativitas, (7) komunikasi, (8)
kolaborasi, (9) multikultur, dan (10) hati nurani. Penelitian ini dibatasi hanya pada
pengembangan modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak
dengan uji coba terbatas pada 6 orang anak berusia 9-12 tahun. Data analisis
kebutuhan berasal dari enam guru SD yang berada di daerah yang berbeda-beda.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research
and Development) tipe ADDIE. Adapun permainan tradisional yang digunakan ada
lima dengan asal daerah yang berbeda-beda.
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1.2

Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana

mengembangkan

modul

permainan

tradisional

untuk

mempertajam hati nurani anak usia 9-12 tahun?
1.2.2 Bagaimana kualitas modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9-12 tahun?
1.2.3 Apakah penerapan modul permainan tradisional berpengaruh pada hati
nurani anak usia 9-12 tahun?

1.3

Tujuan Penelitian

1.3.1

Mengembangkan modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9-12 tahun.

1.3.2

Mengetahui kualitas modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9-12 tahun.

1.3.3 Mengetahui pengaruh penerapan modul permainan tradisional terhadap hati
nurani anak usia 9-12 tahun.

1.4

Manfaat Penelitian

1.4.1

Bagi guru
Modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani dapat
membantu guru dalam melaksanakan pendidikan karakter.

1.4.2

Bagi anak
Modul permainan tradisional dapat mempertajam hati nurani anak dengan
cara yang menyenangkan.

1.4.3

Bagi peneliti
Modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani dapat
memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan pengembangan
dalam menyusun sebuah modul yang memuat kebudayaan, yaitu permainan
tradisional.
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1.5

Definisi Operasional

1.5.1 Pendidikan karakter adalah proses perkembangan moral untuk menguatkan
atau mengubah perilaku agar seseorang mengetahui kebaikan, menghendaki
kebaikan dan melakukan kebaikan.
1.5.2 Hati nurani adalah mengetahui dan melakukan tindakan yang dianggap baik
di kehidupan bermasyarakat yang meliputi tindakan meminta maaf,
memahami tindakan, dapat dipercaya, bersikap baik, antisipasi resiko,
mengakui kesalahan, merasa bersalah, mengetahui sikap baik, berusaha
berdamai, dan mengetahui perbaikan tindakan.
1.5.3 Permainan tradisional adalah permainan yang memiliki nilai budaya dan
diajarkan secara turun-temurun di daerah tertentu.
1.5.4 Modul permainan tradisional adalah bahan ajar yang berisi materi mengenai
permainan tradisional, langkah-langkah pelaksanaan permainan tradisional,
dan evaluasi materi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari
perseorangan maupun kelompok, serta dikembangkan dengan sepuluh
indikator yang meliputi kaya variasi, kaya stimulasi, menyenangkan,
operasional-konkret, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi,
multikultur, dan hati nurani.

1.6

Spesifikasi Produk
Modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani untuk anak

usia 9-12 tahun didesain berbentuk buku dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Format penulisan yang digunakan, yaitu font Garamond dengan ukuran huruf 14.
Sampul bagian depan dan belakang dicetak dengan menggunakan kertas art paper
230 gsm berukuran A4. Sedangkan, isi modul dicetak dengan menggunakan kertas
HVS 80 gsm ukuran A4. Aplikasi pembuatan modul dengan menggunakan program
Microsoft Word. Modul dibuat semenarik mungkin dengan warna maroon untuk
sampul bagian depan dan belakang.
Modul berisi kata pengantar, daftar isi, teori-teori yang digunakan dalam
pengembangan modul, penjelasan mengenai permainan tradisional, asal usul
permainan tradisional, rencana pelaksanaan kegiatan beserta langkah-langkah
permainan, soal refleksi yang digunakan setelah melakukan permainan sekaligus
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pemahaman mengenai hati nurani, lampiran gambar mengenai langkah-langkah
permainan, lampiran lirik lagu-lagu daerah beserta lirik gubahannya, tes formatif
dan tes sumatif berupa soal-soal pilihan ganda mengenai indikator hati nurani,
kunci jawaban untuk setiap soal-soal pilihan ganda, pedoman penilaian beserta
rumus peningkatan presentase pretest dan posttest, glossarium, dan daftar pustaka.
Adapun pengembangan modul permainan tradisional berdasarkan
pendidikan berbasis budaya, pembelajaran berbasis otak, tahap perkembangan
kognitif anak, dan kompetensi abad 21. Indikator pengembangan modul mencakup
1) kaya variasi, 2) kaya stimulasi, 3) menyenangkan, yaitu melibatkan emosi anak,
4) operasional-konkret, 5) berpikir kritis, 6) kreativitas, 7) komunikasi, 8)
kolaborasi, 9) multikultur, dan 10) hati nurani. Kemudian, modul permainan
tradisional menggunakan lima permainan tradisional dari daerah yang berbeda-beda
dan setiap permainan memiliki tujuan serta langkah-langkah yang sesuai dengan
pengembangan indikator hati nurani. Di samping itu, permainan yang dipilih sesuai
dengan sepuluh indikator pembelajaran yang efektif, tidak mengandung unsur
kekerasan atau SARA dan dapat dimainkan oleh semua gender. Sehubungan dengan
itu, permainan tradisional yang dipilih, yaitu Lehong dari Provinsi Aceh, Rabun
Kucing dari Provinsi Bengkulu, Babulanan dari Provinsi Kalimantan Selatan,
Makkurung Manuk dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan Raje dari Provinsi
Kalimantan Barat.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab II berupa landasan teori yang berisikan (1) kajian pustaka, (2) teori yang
mendukung, (3) penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, (4) kerangka berpikir,
dan (5) pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Teori-Teori yang Mendukung

2.1.1.1 Pembelajaran Berbasis Budaya
Kebudayaan memiliki kata dasar budaya yang berasal dari bahasa
Sansekerta, yaitu buddhayah sebagai bentuk jamak budhi berarti kemampuan
manusia dalam berpikir atau mencipta dan dhaya berarti akal (Panjahitan, Alan,
dkk, 2014: 6-6). Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia yang
meliputi gagasan, tindakan, dan kumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral,
hukum, adat, serta tradisi yang digunakan sebagai sarana untuk mempelajari
tindakan dan perilaku manusia (Muaini, 2018: 41-42). Kebudayaan dapat diartikan
sebagai kebiasaan yang dipelajari karena kebudayaan merupakan perangkaian serta
penerapan perilaku, gagasan, dan ungkapan yang dapat diketahui melalui simbol
yang bermakna dalam kehidupan manusia misalnya berupa ragam hias seni,
upacara atau ritual, permainan, cara berpakaian, dan bahasa (Panjahitan, Alan, dkk,
2014: 11-12). Sehubungan dengan kebudayaan, Kemendiknas mengemukakan
hasil diskusi tentang “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, yaitu
“Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”
yang terdiri dari 18 nilai, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Ali, 2018: 32- 33). Oleh karena itu,
pendidikan berbasis budaya perlu diterapkan sebagai upaya penanaman nilai
budaya dalam diri anak dalam kehidupan bermasyarakat (Subagya, 2016).

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.

Pengertian Pembelajaran Berbasis Budaya
Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi dalam menciptakan

lingkungan belajar dan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai
bagian dari proses pembelajaran, sehingga budaya dapat digunakan untuk
memotivasi anak dalam mengaplikasikan pengetahuan dan bekerja secara koperatif
(Malawi, Kadarwati, & Dayu, 2018: 107). Pendidikan berbasis budaya memiliki 4
pilar, yaitu (i) berlandaskan pada pengakuan manusia sejak dalam kandungan, (ii)
berbasis kebenaran, sehingga menjauhkan dari cara berpikir tidak benar, (iii)
mengembangkan ranah moral, spiritual, dan ranah psikomotorik, serta (iv) budaya
dan pendidikan perlu dikembangkan dalam pendidikan yang berkarakter
(Syukurman, 2020: 119-120). Pendidikan berbasis budaya bermanfaat dalam
pemaknaan awal proses dan hasil belajar karena siswa mendapat pengalaman
belajar yang kontekstual untuk memahami ilmu pengetahuan dalam budaya lokal
yang dimiliki (Tanu, 2016: 42). Sementara itu, pembelajaran yang efektif akan
membuat peserta didik memperoleh keterampilan, pengetahuan dan sikap serta
merasa antusiasme saat belajar (Dewi & Budiana, 2018: 51).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pembelajaran berbasis budaya
merupakan penciptaan lingkungan belajar melalui pengalaman kontekstual dengan
kemampuan berpikir dan mencipta. Berikut ini adalah kajian teoretis yang relevan
untuk mengangkat pembelajaran yang efektif.
2.

Pembelajaran Berbasis Otak
Pembelajaran berbasis otak merupakan proses interaksi peserta didik

dengan guru yang berdasarkan struktur, kinerja, dan fungsi otak dalam
pembelajaran, sehingga memberikan kondisi ideal dalam pembelajaran sesuai
dengan kemampuan otak (Rulyansah, Uswatun, & Ludfi, 2017:4). Pengertian
lainnya, pembelajaran berbasis otak merupakan proses interaksi peserta didik
dengan guru yang diselarakan dengan cara otak yang secara alami digunakan untuk
belajar (Jensen, 2011: 6). Pembelajaran berbasis otak adalah proses interaksi
peserta didik dengan guru dengan alami, memotivasi, dan cara positif untuk
memaksimalkan proses belajar pengajaran (Politano & Joy, 2000 :1).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pembelajaran berbasis otak adalah
proses interaksi peserta didik dengan guru yang disesuaikan dengan cara otak untuk
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belajar secara alami. Berikut ini adalah karakteristik dari pembelajaran berbasis
otak.
a.

Kaya variasi
Secara umum, perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan

mempengaruhi pembelajaran. Perbedaan sosial dipengaruhi oleh ekspektasi sosial
yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan dapat menetapkan sasaran yang
berbeda, respons-respons emosional antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda,
keyakinan akan kemampuan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda, konteks
permasalahan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Strategi yang
digunakan untuk memotivasi siswa baik laki-laki maupun perempuan, yaitu
memberikan keberagaman dari hal yang dipelajari dan cara belajar. Adanya variasi
tersebut, siswa akan menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan minat mereka
(Jensen, 2011: 168).

b.

Kaya stimulus
Perbedaan biologis, yaitu dalam faktor pendengaran, penglihatan, sentuhan,

dan aktivitas. Pada pendengaran, telinga perempuan lebih baik dalam mengkap
suara dan memiliki kejelasan vokal, sedangkan laki-laki cenderung lebih monoton.
Pada penglihatan, laki-laki memiliki jarak penglihatan lebih baik dan melihat lebih
baik dalam pencahayaan terang, sedangkan perempuan memiliki penglihatan lebih
baik dalam kegelapan, mengenali wajah dan mengingat nama-nama.

Pada

sentuhan, laki-laki bereaksi lebih cepat terhadap suhu, sedangkan perempuan
bereaksi lebih cepat terhadap rasa sakit. Pada aktivitas, laki-laki lebih sering
bermain dengan objek, sedangkan perempuan lebih rensponsif terhadap teman
bermain (Jensen, 2011: 41-46).

c.

Pembelajaran yang menyenangkan
Emosi membantu membuat keputusan karena karakter dibentuk oleh

kesadaran akan emosi. Anak-anak perlu memahami pentingnya emosi melalui
proses pembelajaran dengan cara model peran, perayaan, kontroversi, ritual fisik,
dan introspeksi. Model peran merupakan kecintaan pada pembelajaran yang
menyenangkan dengan membawa media pembelajaran yang dapat menimbulkan
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antusiasme. Perayaan merupakan penghargaan setelah anak menyelasaikan suatu
kegiatan. Kontroversi merupakan persaingan dalam debat ataupun lomba yang
dapat menciptakan emosi. Ritual fisik merupakan kegiatan yang biasa dilakukan
saat pembelajaran yang mencakup tepuk tangan, sorakan, gerakan, atau lagu,
sedangkan introspeksi merupakan penugasan dan refleksi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan (Jensen, 2011: 120-123).

3.

Tahap Perkembangan Kognitif Anak
Jean Piaget (1896-1980) mengemukakan bahwa perkembangan manusia

melalui empat tahap perkembangan kognitif (Santrock, 2007: 47-57). Adapun tahap
perkembangan kognitif menurut Piaget sebagai berikut;
a.

tahap sensori-motorik pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan
kemampuan mengoordinasikan indera (sensory) dengan gerakan motor
(otot) untuk membedakan dirinya dengan objek sekitar,

b.

tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun yang ditandai dengan kemampuan
menggunakan simbol yang menggambarkan objek yang ada disekitarnya,

c.

tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun yang ditandai dengan
kemampuan berpikir logis dan konkret serta mampu menglasifikasi objek
ke dalam kelompok yang berbeda-beda,

d.

tahap operasional formal pada usia 11 tahun-dewasa yang ditandai dengan
kemampuan berpikir abstrak dan menganalisis masalah secara ilmiah,
sehingga dapat menyelesaikan masalah.
Perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak

serta pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan
lingkungannya (Djiwandono, 2002: 72-73). Selain itu, teori kontruktivisme
Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang merupakan bentukan
pemikiran orang itu sendiri. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan persoalan atau lingkungan baru, namun
orang lain tetap berperan sebagai yang memacu, mengkritik, dan menantang
dalam pembentukan pengetahuan tersebut (Suparno, 2001: 122-123).
Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1935) mengemukakan bahwa interaksi
sosial berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Salah satu konsep
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Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) yang tergantung pada
interaksi sosial, pengaruh orang dewasa, dan kolaborasi anak dengan teman sebaya
(Santrock, 2003: 118). Vygotsky menerapkan scaffolding untuk memfasilitasi
ZPD, yaitu memberi bantuan dan bimbingan kepada anak pada awal belajar dan
kemudian anak akan mengambil alih tanggung jawab setelah melakukan kegiatan
(Thalib, 2010: 95-96).
Berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky, anak usia 9-12 tahun berada pada
tahap operasional konkret. Perkembangan anak ditandai dengan kemampuan yang
dimiliki anak yang didapat melalui pengalaman-pengalaman dalam beradaptasi
dengan lingkungannya melalui pembelajaran kolaboratif.

4.

Kompetensi pada Abad 21
Pada perkembangan teknologi yang sangat pesat, anak diharuskan mahir

dalam kompetensi pada abad 21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah,
kolaborasi, dan kreativitas (WEFUSA, 2015: 1).

Gambar 2.1 Kompetensi Abad 21 (sumber: https://rencanamu.id/post/sudut-pandang/21stcentury-skills-itu-apa-dan-kenapa-anak-muda-harus-mempunyai-kemampuan-kemampuantersebut)

Berdasarkan bagan di atas, ditemukan pokok-pokok informasi mengenai
pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikatif,

12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kolaborasi, literasi kultur dan kemasyarakatan (cultural and civic literacy), serta
kesadaran sosial dan budaya (social and cultural awareness). Berpikir kritis adalah
kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi situasi, serta
merumuskan tanggapan terhadap masalah dengan ide dan informasi. Kreativitas
adalah kemampuan untuk membayangkan dan merancang cara-cara baru yang
inovatif untuk mengatasi masalah, menjawab berbagai pertanyaan atau
mengekspresikan makna melalui penerapan, memadukan atau membuat tujuan
pembelajaran yang baru. Komunikatif dan kolaborasi merupakan bekerja dengan
orang lain untuk menyampaikan informasi atau menangani masalah (WEFUSA,
2015: 3). Literasi kultur dan kemasyarakatan adalah kemampuan untuk memahami,
mengapresiasi, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan tentang manusia,
sedangkan kesadaran sosial dan budaya adalah kemampuan untuk berinteraksi
dengan orang lain sesuai sosial, kultur, dan etika (WEFUSA, 2015: 23).
Kesadaran akan kultur yang berbeda juga penting untuk diterapkan. Kultur
adalah pola perilaku, keyakinan, dan produk dari suatu kelompok orang yang
diturunkan secara turun temurun. Kesadaran akan kultur diterapkan pada
pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses menghargai
perbedaan yang mencakup pola perilaku, keyakinan, dan produk dari berbagai
kelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi (Santrock, 2007: 170184).
2.1.1.2 Permainan Tradisional
1.

Pengertian Permainan Tradisional
Permainan tradisional terdiri dari dua kata, yaitu permainan dan tradisional.

Permainan adalah aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan yang dapat
membentuk kepribadian, perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan
emosional (Darmadi, 2018: 22). Sementara itu, tradisional adalah sikap, cara
berpikir, serta tindakan yang berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang
ada secara turun – temurun (KBBI Daring, Edisi V). Oleh karena itu, permainan
tradisional adalah permainan yang diwariskan, mengandung nilai-nilai kebaikan,
dan bermanfaat bagi perkembangan anak (Iswinarti, 2017 :7). Definisi lainnya
menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan simbolisasi berupa gerakan,
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ucapan, dan alat-alat yang digunakan saat bermain untuk menyampaikan pesan
dari pengetahuan turun temurun dan bermanfaat bagi perkembangan kognitif,
emosi, dan sosial anak sebagai persiapan atau sarana belajar (Mulyana &
Lengkana, 2019: 6-7). Pewarisan permainan tradisional tumbuh dan berkembang
di daerah tertentu, sehingga memiliki nilai budaya, tata nilai kehidupan masyarakat
dan diajarkan melalui turun menurun (Kurniati, 2016: 2). Permainan tradisional
menanamkan nilai-nilai karakter atau moral saat dimainkan karena pemainnya
dapat bersosialisasi dengan lingkungan, berinteraksi secara langsung dengan orang
lain dengan unsur kerjasama, gotong-royong, kejujuran, kerja keras, dan nilai luhur
lainnya (Huda, 2018: 245-246).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa permainan
tradisional adalah permainan yang memiliki nilai budaya dan diajarkan secara
turun-temurun di daerah tertentu.

2.

Ruang Lingkup Permainan Tradisional
Permainan tradisional dimainkan oleh lebih dari satu orang dengan adanya

aturan. Tahap usia yang sesuai untuk memainkan permainan tradisional adalah anak
usia sekolah (Iswinarti, 2017: 7). Pada kegiatannya, permainan tradisional
membutuhkan alat-alat sederhana maupun bahan-bahan yang ada di lingkungan
sekitar dan mencerminkan kepribadian bangsa. Selain itu, permainan tradisional
mengandung nilai-nilai budaya yang membuat rasa senang, membantu anak
menjalin relasi sosial dengan teman sebayanya maupun teman yang berbeda usia,
dan anak dapat melatih memanajemen konflik dan belajar mencari solusi dari
permasalahan yang dihadapi (Kurniati, 2016: 3).
Manfaat permainan tradisional pada aspek perkembangan anak sebagai
berikut (Gao, Zhang, & Podlog, dalam Mulyana & Lengkana, 2019: 13-14).
a.

Aspek motorik
Anak dapat melatih daya tahan, kelenturan, motorik kasar dan motorik halus.

b.

Aspek kognitif
Anak dapat mengembangkan imajinasi, kreativitas, pemecahan masalah
(problem solving), dan pemahaman kontekstual.
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c.

Aspek emosi
Anak dapat mengendalikan emosi, mengasah empati, dan pengendalian diri.

d.

Aspek bahasa
Anak dapat memahami konsep-konsep nilai.

e.

Aspek sosial
Anak dapat menjalin relasi dan kerjasama dengan teman sebaya, sehingga
anak juga berlatih bersosialisasi dengan masyarakat.

f.

Aspek spiritual
Anak dapat menyadari keterhubungan sesuatu dengan Sang Pencipta.

g.

Aspek ekologis
Anak dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam secara tepat.

h.

Aspek nilai-nilai/moral
Anak dapat menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan oleh generasi
terdahulu.

3.

Langkah-langkah Pengembangan Permainan Tradisional
Pengembangan permainan tradisional dilakukan sebagai upaya penerapan

pembelajaran berbasis budaya, pembelajaran berbasis otak, dan kompetensi di abad
21. Secara umum, ketentuan dalam pengembangan permainan sebagai berikut
(Sugar, 2002: 6-8).
a.

Permainan menyediakan pendampingan khusus kepada satu atau dua anak.
Oleh karena itu, permainan dapat disesuaikan dengan topik yang akan
dipelajari dan dapat digunakan di rumah atau sekolah melalui pendampingan
guru atau fasilitator. Guru atau fasilitator akan menggunakan permainan
dengan memperhatikan “catatan guru” atau “penyesuain”.

b.

Permainan menyediakan berbagai pilihan dalam kelas. Hal ini karena guru
dan peserta didik terkadang terbebani oleh kurikulum yang telah ditetapkan
sekolah. Maka, permainan dapat digunakan dalam variasi dan pembelajaran
yang fleksibel. Beberapa pilihan permainan dalam kelas, yaitu;
1.

bermain dengan kursi atau tanpa kursi,

2.

bermain dengan meja, lantai, atau dinding,

3.

kegiatan di dalam kelas atau di pembelajaran inti,
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c.

4.

bermain dengan kelompok kecil atau besar,

5.

penilaian guru atau peserta didik,

6.

penugasan di kelas atau di rumah,

7.

bermain secara individu atau berkelompok,

8.

pengenalan atau mengulang topik pembelajaran,

9.

bermain dengan membuka buku atau menutup buka, dan

10.

bermain di dalam atau di luar ruangan.

Permainan sebagai penguatan pembelajaran. Oleh karena itu, permainan
memberikan cara yang menyenangkan untuk mengenalkan dan mengulang
kembali materi pelajaran kepada anak. Selama bermain, anak dapat
mempraktikan dan mendemostrasikan apa yang mereka pelajari.

d.

Permainan menyediakan umpan balik secara langsung. Oleh karena itu,
permainan memberikan umpan balik terhadap kualitas dari tindakan yang
dilakukan anak.

e.

Permainan meningkatkan kemampuan tes. Oleh karena itu, guru atau
fasilitator memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik dan
berdiskusi di akhir permainan.

f.

Permainan menunjukkan energi baik di kelas. Hal ini karena permainan di
dalam kelas membuat peserta didik mengembangkan semangat, sehingga
peserta didik dapat fokus terhadap materi yang dipelajari dengan melakukan
kegiatan bermain.

g.

Permainan dapat mengenalkan materi pembelajaran baru atau materi
pembelajaran yang sulit. Hal ini karena permainan yang bersifat
menyenangkan akan mempermudah pengenalan materi pembelajaran baru.
Jika terdapat pertanyaan yang sulit, maka peserta didik akan mencari tahu
jawabannya karena beranggapan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari
permainan.

h.

Permainan menyempurnakan tugas membaca. Hal ini karena permainan
dapat melatih peserta didik untuk membaca di kelas atau di rumah dengan
cara menggunakan panduan permainan sebagai tugas di rumah atau
menjawab pertanyaan di kelas.
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i.

Permainan meningkatkan kerja sama. Hal ini karena permainan merupakan
kegiatan yang dilakukan peserta didik secara bersama sebagai kelompok dan
kolaborasi secara berkelompok.

j.

Permainan mengajarkan bermain sesuai aturan. Hal ini karena permainan
memperkuat konsep bahwa satu-satunya cara untuk menang, yaitu bermain
sesuai aturan. Pada akhir permainan diadakan diskusi mengenai kooperatif
dan kejujuran.

k.

Permainan memupuk pencapaian induvidu dan kelompok. Hal ini karena
permainan dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja
sendiri yang kemudian mengolaborasi ide-ide setiap peserta didik dalam
kelompok.

l.

Permainan memperkuat dan meningkatkan multitasking. Hal ini karena
permainan memungkinkan anak secara individu atau berkelompok untuk
melakukan multitasking, yaitu dengan membangun kemampuan pemecahan
masalah dan meningkatkan kreativitas.

m.

Permainan dapat menggantikan tugas yang menuntut. Hal ini karena
permainan dapat mengalihkan perhatian anak untuk fokus dalam bermain,
sehingga materi pembelajaran yang harus diingat dapat dilakukan ketika
bermain.
Langkah-langkah pengembangan permainan, yaitu (1) memilih informasi

yang akan disajikan dalam permainan, (2) mengubah informasi menjadi pertanyaanpertanyaan, (3) memasukan pertanyaan-pertanyaan ke dalam permainan, (4)
menetapkan skor pada jawaban setiap pertanyaan, (5) mengulang kembali
pertanyaan yang telah dibuat agar lebih sesuai dengan informasi yang akan
disajikan, dan (6) mengulang kembali pemberian skor pada jawaban setiap
pertanyaan, sehingga anak dapat memahami informasi dalam pembelajaran (Sugar,
2002: 19-21). Adapun bentuk pertanyaan yang digunakan dalam pengembangan
permainan, yaitu pilihan ganda dan essai. Bentuk pertanyaan pilihan ganda
menyajikan satu jawaban tepat dengan beberapa jawaban pengecoh, sedangkan
bentuk pertanyaan essai mengharuskan pemain untuk mengidentifikasi seseorang,
tempat, atau sesuatu dengan tepat (Sugar, 2002: 23-24).
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2.1.1.3 Modul Permainan Tradisional
1.

Pengertian Modul
Modul adalah program belajar mengajar yang dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan sampai pada evaluasi terhadap hasil pelaksanaan (Rahardi, 2006
:16). Modul berisi materi ajar yang dipersiapkan untuk proses belajar secara
mandiri (Prawiradilaga & Chaeruman, 2018: 2). Oleh karena itu, modul merupakan
perangkat bahan ajar yang disusun secara sistematis yang berisi isi materi, metode
penggunaan dan bahan evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan perseorangan
maupun kelompok untuk mencapai kompetensi yang diharapkan (Syafri, 2018: 9).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa modul
adalah bahan ajar yang berisi materi, pelaksanaan materi, dan evaluasi materi untuk
mencapai kompetensi yang diharapkan dari perseorangan maupun kelompok.

2.

Ruang Lingkup Pengembangan Modul

a.

Karakteristik Modul
Bahan ajar berupa modul memiliki karakteristik sebagai berikut (Widodo &

Jasmadi, 2008: 50-52).
1)

Self-Intructional, yaitu modul dapat digunakan tanpa tergantung dari pihak
lain, sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. Berikut beberapa hal
yang diperhatikan dalam pembuatan modul.
a.

Pemaparan materi dengan penggunaan contoh-contoh dan ilustrasi
yang menarik.

2)

b.

Materi yang disajikan sesuai dengan suasana di lingkungan siswa.

c.

Penggunaan bahasa yang sederhana.

d.

Adanya rangkuman pembelajaran.

e.

Adanya referensi yang mendukung materi pembelajaran.

Self-Contained, yaitu materi pembelajaran dalan suatu kompetensi yang
dipelajari terdapat dalam satu modul utuh. Hal ini bertujuan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara
tuntas.

3)

Stand Alone atau berdiri sendiri, yaitu modul tidak bergantung atau tidak
harus digunakan bersama-sama dengan media lainnya.
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4)

Adaptif, yaitu modul menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga fleksibel digunakan di berbagai tempat, isi materi
pembelajaran dan perangkat lunaknya dapat digunakan hingga kurun waktu
tertentu.

5)

User friendly atau akrab dengan pemakainya, yaitu intruksi dan paparan
informasi pada modul bersifat membantu, sehingga memberi kemudahan
pengguna dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginannya.
Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan
istilah yang umum.

b.

Tujuan Penyusunan Modul
Modul memiliki beberapa tujuan dalam mendukung proses pembelajaran.

Berikut tujuan penyusunan modul (Daryanto & Dwicahyono, dalam Hidayati, 2018
:83-84).
1)

Memperjelas dan mempermudah penyampaian materi agar tidak terlalu
bersifat verbal.

2)

Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa maupun guru.

3)

Dapat dipergunakan secara tepat dan bervariasi agar meningkakan motivasi
serta gairah belajar.

4)

Mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan
dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan siswa belajar secara
mandiri sesuai kemampuan dan minatnya.

5)

Memungkinkan siswa untuk mengukur atau mengevaluasi dirinya sendiri.

3.

Indikator Pengembangan Modul Permainan Tradisional
Sesuai dengan pemahaman tentang pembelajaran untuk pendidikan karakter

yang berbasis budaya, berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk
mengembangkan modul permainan tradisional.
a.

Kaya variasi, dengan keberagaman dari hal yang dipelajari dan cara belajar
(Jensen, 2011: 168).
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b.

Kaya stimulasi, dengan keberagaman faktor biologis dalam belajar yang
mencakup pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan aktivitas (Jensen, 2011:
41-46).

c.

Menyenangkan, dengan membawa media pembelajaran yang dapat
menimbulkan antusiasme (Jensen, 2011: 120-123).

d.

Operasional-konkret, dengan pengalaman-pengalaman dalam beradaptasi
dengan lingkungan untuk anak usia 9-12 tahun (Djiwandono, 2002: 72-73).

e.

Berpikir kritis, dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi
situasi, serta merumuskan tanggapan terhadap masalah (WEFUSA, 2015: 3).

f.

Kreativitas, dengan membayangkan dan merancang cara-cara baru yang
inovatif untuk mengatasi masalah (WEFUSA, 2015: 3).

g.

Komunikasi, dengan menyampaikan informasi kepada orang lain (WEFUSA,
2015: 3).

h.

Kolaborasi, dengan bekerja dengan orang lain (WEFUSA, 2015: 3).

i.

Multikultur, dengan berinteraksi dan menghormati orang lain sesuai sosial,
kultur, dan etika (WEFUSA, 2015: 3).

j.

Hati nurani, dengan membedakan tindakan atau pikiran yang baik dan
tindakan atau pikiran yang salah sebagai landasan bagi kehidupan yang baik,
kehidupan bermasyarakat yang baik, serta perilaku beretika (Borba, 2008:
61).
Pengembangan modul akan menggunakan teknik konvergensi. Konvergensi

adalah pemusatan beberapa variabel yang berbeda kedalam satu titik yang sama
(Darmadi, 2018 :24). Oleh karena itu, modul akan berisikan pemaparan secara
umum yang kemudian mengerucut pada pemahaman dan tindakan yang sesuai
dengan hati nurani. Berikut ini adalah gambar teknik konvergensi.

Gambar 2.2 Teknik Konvergensi (sumber: https://agriinvestor.com/ag-starting-see-realconvergence/)
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Berdasarkan penjelasan di atas, modul permainan tradisional yang akan
dikembangkan menggunakan teknik konvergensi serta mengembangkan indikator
kaya variasi, kaya stimulasi, menyenangkan, operasional-konkret, berpikir kritis,
kreativitas, komunikafif, kolaborasi, multikultur, dan hati nurani.

2.1.1.4 Pendidikan Karakter dengan Hati nurani
Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter.
Pendidikan adalah proses pendewasaan dalam perkembangan badan, kecerdasan
dalam perkembangan jiwa, dan pematangan dalam berperilaku (Suhartono, 2009:
79-80). Secara umum, pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pendidik
kepada peserta didik dalam aspek perkembangan kepribadian secara jasmani dan
rohani melalui kegiatan formal, informal, dan nonformal yang bertujuan mencapai
kebahagiaan serta nilai yang tinggi (Kurniawan, 2013: 27). Sementara itu, karakter
adalah watak atau kepribadian seseorang dan terbentuk dari hasil internalisasi
berbagai kebajikan yang diyakini serta digunakan sebagai landasan dalam cara
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Kementrian Pendidikan Nasional,
dalam Kadir, dkk, 2010: 3). Teori lainnya mengemukakan bahwa karakter
merupakan kepribadian seseorang dalam praktiknya yang bersifat tidak mudah
berubah dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, namun dapat diubah
jika diberikan perlakuan tertentu yang efektif (Nugroho, 2018: 59-64). Adapula
yang mengartikan karakter sebagai kepemilikan hal-hal yang baik (Lickona,
2004:

13). Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah usaha untuk

mengembangkan karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai yang baik untuk
individu maupun masyarakat (Lickona, dalam Yaumin, 2014: 10). Terdapat tujuh
kebajikan utama yang akan membentuk karakter anak dan digunakan dalam
kehidupannya, yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati,
toleransi, dan keadilan (Borba, 2008: 306). Karakter yang baik terdiri dari
mengetahui kebaikan melalui pengetahuan moral (moral knowing), menghendaki
kebaikan melalui perasaan moral (moral feeling), dan mengerjakan kebaikan
melalui tindakan moral (moral action) (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60-63).
Berikut ini merupakan komponen karakter yang baik.
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Moral Knowing
1. Kesadaran moral
2. Mengetahui nilai moral
3. Pengambilan perspektif
4. Alasan moral
5. Pengambilan keputusan
6. Tahu diri

Moral Felling
1. Hati nurani
2. Harga diri
3. Empati
4. Mencintai kebaikan
5. Pengendalian diri
6. Kerendahan hati

Moral Action
1. Kompetensi
2. Komitmen
3. Kebiasaan

Bagan 2.1 Komponen Karakter yang Baik (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pendidikan karakter adalah proses
perkembangan moral untuk menguatkan atau mengubah perilaku agar seseorang
mengetahui kebaikan, menghendaki kebaikan dan melakukan kebaikan.

1.

Pengertian Hati Nurani
Hati nurani adalah suara hati yang membedakan tindakan atau pikiran yang

baik dan tindakan atau pikiran yang salah sebagai landasan bagi kehidupan yang
baik, kehidupan bermasyarakat yang baik, serta perilaku beretika. Hati nurani
merupakan pondasi bagi perkembangan sifat jujur, tanggung jawab, dan integritas
(Borba,

2008:

61).

Adanya

hati

nurani

akan

membuat

seseorang

mempertimbangkan pelaksanaan dari keinginannya (Ibung, 2009: 41). Indikator
dari seorang anak yang memiliki hati nurani bertindak sebagai berikut; (i) anak
mengakui kesalahan dan meminta maaf, (ii) anak mengetahui dan memahami
tindakan yang salah, (iii) perkataan anak dapat dipercaya, (iv) anak tidak perlu
diingatkan untuk bersikap baik, (v) anak mengetahui konsekuensi dari tindakan
yang salah, (vi) anak mengakui kesalahan setelah bertindak salah, (vii) anak
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merasa bersalah setelah bertindak salah, (viii) anak mengetahui bagaimana harus
bersikap yang baik dan menerapkannya meskipun situasinya memungkinkan
untuk bersikap yang salah, (ix) anak berusaha untuk berdamai setelah melukai fisik
atau perasaan orang lain, dan (x) anak mengetahui cara memperbaiki tindakan yang
salah (Borba, 2008: 64).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, hati nurani adalah mengetahui dan
melakukan tindakan yang dianggap baik di kehidupan bermasyarakat yang meliputi
tindakan meminta maaf, memahami tindakan, dapat dipercaya, bersikap baik,
antisipasi resiko, mengakui kesalahan, merasa bersalah, mengetahui sikap baik,
berusaha berdamai, dan mengetahui perbaikan tindakan.

2.

Ruang Lingkup Hati Nurani

a.

Perkembangan Hati Nurani
Terdapat dua pendapat umum mengenai perkembangan hati nurani, yaitu

bawaan lahir dan hasil pembelajaran. Hati nurani sebagai bawaan adalah akibat
keturunan dari salah satu orang tuanya. Hati nurani sebagai hasil pembelajaran
adalah peran orang tua dalam melatih anak untuk mendengarkan kata hatinya serta
memberi teladan kepada anak (Ibung, 2009: 42-45). Bagan proses perkembangan
hati nurani anak sebagai berikut.

Anak lahir:
polos, dengan
beberapa
informasi bawaan
dari orang tua.

Anak
berkembang:
terjadi interaksi
antara karakter
seseorang yang
dilihat, didengar,
dialami, dengan
informasi bawaan
lahir.

Hasil:
Hati nurani yang
merupakan
kombinasi hasil
informasi bawaan
dan meniru
tindakan yang
diperoleh dalam
perkembangan
kehidupannya.

Bagan 2.2 Proses Perkembangan Hati Nurani Anak
(Ibung, 2009: 44-45)
b.

Krisis Hati Nurani
Krisis hati nurani pada anak dapat ditunjukan dengan tanda-tanda yang

meliputi kekerasan terhadap teman dan kebiasaan menyontek. Adapun kekerasan
terhadap teman yang dilakukan dengan cara mengejek, mengancam, mendorong,
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bahkan menampar dan menendang. Hal tersebut dilakukan agar teman yang
menjadi korban merasa takut dan malu, sedangkan kebiasaan menyontek dilakukan
karena dianggap bukan perbuatan yang salah, sehingga anak tidak merasa menyesal
(Borba, 2008: 54-58). Bahkan, KPAI mencatat 2.473 laporan kasus bullying yang
terjadi di pendidikan maupun sosial media dalam kurun waktu 2011-2019 akibat
dari anak yang tidak diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga
anak memandang kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah (KPAI, 2020). Oleh
karena itu, pendisiplinan untuk mendidik anak tentang benar dan salah, perlu
langkah-langkah yang meliputi respond, review, reflect, dan right. Adapun respond
adalah merespons tindakan yang dilakukan anak dengan tenang dan melihat latar
belakang tindakan yang dilakukan dengan menanyakan alasan anak melakukan
tindakannya. Review adalah mengkaji mengapa tindakan tersebut salah dengan
menanyakan pendapat anak mengenai tindakannya. Sementara itu, reflect adalah
merenungkan akibat dari tindakan yang dilakukan dengan menanyakan pendapat
anak tentang perasaannya jika dilihat dari sudut pandang lain (Borba, 2008: 85-88).
Berdasarkan penjelasan di atas, pendisiplinan untuk krisis hati nurani pada
anak dapat dilakukan dengan merespons tindakan yang dilakukan anak,
menanyakan pendapat anak mengenai tindakannya, dan mengajak anak untuk
merenungkan akibat dari tindakan dengan sudut pandang lain.

2.1.2

Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang akan dilakukan ini didasarkan pada penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan.
Yudiwinata (2014) meneliti permainan tradisional dalam budaya dan
perkembangan anak. Tujuan penelitiannya adalah melihat eksistensi permainan
tradisional yang berdampak pada perkembangan anak pada masa kini. Subjek
penelitian adalah anak-anak SD di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan hasil penyebaran angket dan survei tentang pengaruh permainan
tradisional terhadap pembentukan karakter anak menunjukkan bahwa permainan
tradisional mempunyai dampak terhadap perkembangan anak, yaitu permainan
yang berkelompok seperti Benteng-bentengan dan Gobak Sodor akan melatih
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sportifitas serta berpikir kritis karena anak mengembangkan strategi dalam
bermain.
Irman (2017) meneliti nilai-nilai karakter pada anak dalam permainan
tradisional dan modern. Tujuan penelitiannya adalah menggali nilai-nilai karakter
pada permainan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian
adalah anak-anak usia 5 tahun sampai 15 tahun di Kota Padang dan pinggiran Kota
Padang. Hasil penelitian menunjukkan permainan tradisional lebih dominan dalam
pembentukan karakter sosial anak (interpersonal) dibanding permainan modern
melalui hasil wawancara dan observasi. Anak-anak yang telibat dalam permainan
tradisional lebih bersifat sosial, yaitu: (1) anak terbiasa berbagi dengan teman, (2)
melatih kerjasama dalam kelompok, (3) melatih keterampilan komunikasi, dan (4)
melahirkan sikap empati terhadap orang lain.
Widodo dan Lumintuarso (2017) meneliti pengembangan model permainan
tradisional untuk membangun karakter pada siswa SD kelas atas. Tujuan
penelitiannya adalah mengembangkan model permainan tradisional untuk
membangun karakter kerja sama, kejujuran, percaya diri, dan peduli sesama siswa
SD kelas atas dan dapat meningkatkan gerak dasar psikomotor sesuai SK dan KD
dalam pembelajaran penjas SD kelas atas. Subjek penelitian adalah siswa kelas atas,
yaitu 30 siswa SDN Aditirto Pejagoan, 130 siswa SD Negeri 1 Karangpoh, 26 siswa
SD Negeri 1 Logede, 22 siswa SD Negeri 4 Pejagoan, 24 siswa SD Negeri 1
Kebulusan, dan 30 siswa SD Negeri 3 Kebulusan di Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan buku pedoman
peraturan dan DVD model pembelajaran permainan tradisional yang disusun
memiliki hasil uji efektivitas sebesar 0,302 yang dalam klasifikasi menurut Hake
termasuk sedang, sehingga dapat dikatakan efektif.
Susanto (2017) meneliti pengembangan model pembelajaran pendidikan
jasmani melalui permainan tradisional untuk membentuk karakter disiplin dan jujur
pada siswa SD.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan model

pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan tradisional untuk membentuk
karakter disiplin dan jujur pada siswa SD. Subjek penelitian adalah 20 orang siswa
sekolah dasar untuk skala kecil dan 60 siswa sekolah dasar untuk skala besar. Hasil
penelitian menunjukkan uji validasi oleh dua ahli pembelajaran dan seorang guru
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Pendidikan Jasmani dengan rerata 51,22 yang termasuk kategori penilaian “baik”.
Oleh karena itu, model pembelajaran yang disusun terbukti efektif untuk
menanamkan karakter jujur dan disiplin pada siswa sekolah dasar.
Ariesta (2019) meneliti nilai moral dalam lirik serta permainan Cublak-cublak
Suweng. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui nilai moral dalam lirik serta
permainan Cublak-cublak Suweng dengan cara study literature. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa makna permainan Cublak-cublak Suweng yang disertai dengan
nyanyian dapat mengajarkan anak agar tidak mengikuti hawa nafsu, rendah hati, dan
selalu melatih kepekaan hati nurani.
Maghfiro (2020) meneliti permainan tradisional dalam pembentukan karakter
anak. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui peran permainan tradisional dalam
pembentukan karakter anak usia dini dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa anak dapat meningkatkan kemampuan problem solving ketika
melakukan permainan tradisional. Di samping itu, anak akan saling berkomunikasi,
sehingga dapat mengasah kemampuan berbahasa. Selanjutnya, anak akan
mengembangkan keterampilan sosial dan mengembangkan emosi serta sikap sadar
diri, seperti rasa malu, bangga, dan sebagainya.
Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak meneliti tentang pengembangan
model pembelajaran untuk membangun karakter anak melalui permainan
tradisional. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak yang meneliti dan
mengembangkan modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani
anak. Oleh karena itu, penelian ini difokuskan untuk mengembangkan modul
permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak.
Berikut ini literature map penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
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Widodo dan Lumintuarso
(2017)
Permainan Tradisional –
Kerja sama, Kejujuran,
Percaya diri, dan Peduli
Sesama

Susanto (2017)
Permainan Tradisional
– Jujur dan Disiplin

Ariesta (2019)
Permainan dan Lirik
Tradisional - Hati Nurani

Irman (2017)
Permainan Tradisional Kerjasama, Komunikasi, dan
Empati

Yudiwinata (2014)
Permainan
Tradisional –
Sportivitas dan
Berpikir Kritis

Yang akan
diteliti
Permainan
Tradisional –
Hati Nurani

Maghfiro (2020)
Permainan Tradisional Problem Solving,
Komunikasi,
Keterampilan Sosial

Bagan 2.3 Literature Map Penelitian-penelitian yang Relevan

2.2

Kerangka Berpikir
Pendidikan karakter dengan hati nurani merupakan proses perkembangan

moral melalui berperilaku dengan tindakan yang baik, di mana hati nurani
digunakan untuk mengetahui dan atau melakukan tindakan yang dianggap baik dan
tindakan yang dianggap salah. Tindakan yang dianggap salah akan menimbulkan
krisis hati nurani pada anak. Krisis hati nurani dapat ditunjukan dengan tanda-tanda
yang meliputi kekerasan terhadap teman dan kebiasaan menyontek. Adapun tandatanda seorang anak memiliki hati nurani, yaitu meminta maaf, memahami tindakan,
dapat dipercaya, bersikap baik, antisipasi resiko, mengakui kesalahan setelah,
merasa bersalah, mengetahui sikap baik, berusaha berdamai, dan mengetahui
perbaikan tindakan. Sementara itu, pendisiplinan untuk mendidik anak tentang
benar dan salah, perlu langkah-langkah yang meliputi respond, review, reflect, dan
right. Adapun respond adalah merespons tindakan yang dilakukan anak dengan
tenang dan melihat latar belakang tindakan yang dilakukan dengan menanyakan
alasan anak melakukan tindakannya. Review adalah mengkaji mengapa tindakan
tersebut salah dengan menanyakan pendapat anak mengenai tindakannya.
Sementara itu, reflect adalah merenungkan akibat dari tindakan yang dilakukan
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dengan menanyakan pendapat anak tentang perasaannya jika dilihat dari sudut
pandang lain (Borba, 2008: 85-88).
Pelaksanaan pendidikan karakter yang kontekstual mendukung penerapan
pembelajaran berbasis budaya. Hal ini karena pembelajaran berbasis budaya dapat
menciptakan lingkungan belajar melalui pengalaman konkret bagi anak dengan
budaya yang dimiliki sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Sehubungan
dengan pembelajaran kontekstual, proses interaksi peserta didik dengan guru
disesuaikan dengan cara otak untuk belajar yang merupakan pembelajaran berbasis
otak. Pembelajaran berbasis otak meliputi variasi dalam belajar, stimulasi yang
mencakup fungsi indera, dan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu,
perkembangan zaman ini, mengharuskan anak untuk mahir dalam keterampilan
pada abad 21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan
kreativitas.
Selanjutnya, berdasarkan tahap perkembangan kognitif anak Piaget, anak
usia 9-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Tahap ini ditandai dengan
kemampuan yang dimiliki anak yang didapat melalui pengalaman-pengalaman
dalam beradaptasi dengan lingkungannya melalui pembelajaran kolaboratif.
Kemudian, berdasarkan konsep Vygotsky berupa Zone of Proximal Development
(ZPD) dengan menerapkan scaffolding, yaitu memberi bantuan dan bimbingan
kepada anak pada awal belajar dan kemudian anak akan mengambil alih tanggung
jawab setelah melakukan kegiatan. Maka, perkembangan sosial anak tergantung
pada interaksi sosial, pengaruh orang dewasa, dan kolaborasi anak dengan teman
sebaya. Oleh karena itu, modul permainan tradisional akan dikembangkan dengan
indikator-indikator, yaitu 1) kaya variasi, 2) kaya stimulasi, 3) menyenangkan, 4)
operasional-konkret, 5) berpikir kritis, 6) kreativitas, 7) komunikasi, 8) kolaborasi,
9) multikultur, dan 10) hati nurani. Jika modul pendidikan karakter untuk hati
nurani dikembangkan berbasis permainan tradisional, pembelajaran pendidikan
karakter untuk hati nurani akan efektif. Berikut adalah bagan kerangka berpikir.
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1
Analyze

4
Implement

5
Evaluate

2
Design

3
Develop

Variabel Independen

Variabel Dependen

Hati Nurani

10 Indikator Pembelajaran yang
Efektif










Kaya variasi
Kaya Stimulasi
Menyenangkan
Operasional konkret
Berpikir kritis
Kreativitas
Komunikasi
Kolaborasi
Multikultur



Hati nurani

10 Indikator Hati Nurani











Meminta maaf
Memahami tindakan
Dapat dipercaya
Bersikap baik
Antisipasi resiko
Mengakui kesalahan
Merasa bersalah
Mengetahui sikap baik
Berusaha berdamai
Mengetahui perbaikan
tindakan

Modul Permainan Tradisional

Bagan 2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, modul permainan tradisional untuk
mempertajam hati nurani anak usia 9 – 12 tahun dikembangkan menggunakan
model penelitian ADDIE. Adapun variabel independen mencakup sepuluh
indikator pembelajaran yang efektif yang dikembangkan menjadi sebuah modul
permainan tradisional. Kemudian, variabel dependen yaitu, hati nurani yang
dipaparkan dalam sepuluh indikator hati nurani. Kedua variabel tersebut diuji
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cobakan secara pre-experimental tipe the one group pretest-posttest dengan sampel
terbatas.

2.3

Pertanyaan Penelitian

2.3.1 Bagaimana langkah-langkah pengembangan modul permainan tradisional
untuk mempertajam hati nurani anak usia 9 – 12 tahun?
2.3.2

Bagaimana kualitas modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9 – 12 tahun menurut ahli?

2.3.3

Bagaimana kualitas modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9 – 12 tahun menurut guru?

2.3.4

Apakah penerapan modul permainan tradisional berpengaruh terhadap hati
nurani anak usia 9 – 12 tahun?

2.3.5 Seberapa besar pengaruh penerapan modul permainan tradisional terhadap
hati nurani anak usia 9 – 12 tahun?
2.3.6. Sejauh mana efektivitas penerapan modul permainan tradisional terhadap
hati nurani anak usia 9 – 12 tahun?
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BAB III
METODE PENELITIAN

Bab III berupa metode penelitian yang berisikan (1) jenis penelitian, (2)
setting penelitian, (3) prosedur pengembangan, (4) teknik pengumpulan data, (5)
instrumen penelitian, (6) teknik analisis data, dan (7) jadwal penelitian.

3.1

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan

(research and development) tipe ADDIE. Research and development adalah
langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempunakan
produk yang telah ada agar dapat dipertanggung jawabkan (Salim & Haidir, 2019:
58). Research and development dalam bidang pendidikan merupakan proses yang
digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan
mempelajari temuan penelitian yang terkait dengan produk yang akan
dikembangkan (Hermawan, 2019: 136). Adapun ADDIE adalah singkatan dari
Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate (Branch, 2009: 1). ADDIE
merupakan salah satu konsep pengembangan produk pembelajaran yang
penerapannya berpusat pada peserta didik, inovatif, otentik, dan inspiratif (Branch,
2009: 1). Berikut adalah bagan langkah penelitian dan pengembangan menurut
model ADDIE.

Bagan 3.1 Desain Penelitian dan Pengembangan menurut ADDIE
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Uraian setiap langkah penelitian dan pengembangan tipe ADDIE sebagai
berikut.
1.

Analyze (analisis), yaitu mengidentifikasi penyebab kesenjangan keadaaan
saat ini dengan keadaan yang diinginkan (Branch, 2009: 24).

2.

Design (perancangan), yaitu merancang keadaan yang diinginkan dan metode
pengujian yang tepat (Branch, 2009: 60).

3.

Develop (pengembangan), yaitu menghasilkan dan memvalidasi sumber
pembelajaran (Branch, 2009: 84).

4.

Implement (pelaksanaan), yaitu menyiapkan lingkungan belajar dan
melibatkan siswa (Branch, 2009: 133).

5.

Evaluate (evaluasi), yaitu menilai kualitas produk dan proses pembelajaran,
baik sesudah maupun sebelum produk diimplementasi (Branch, 2009: 152).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penelitian dan pengembangan

(research and development) tipe ADDIE adalah langkah-langkah untuk
mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dengan
cara analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun
penelitian ini digunakan untuk mengembangkan suatu produk berupa modul.
Penelitian ini dibatasi sampai uji coba produk terbatas yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai modul yang telah dikembangkan akan efektif
dalam pembelajaran pendidikan karakter dengan hati nurani. Hasil dari penelitian
ini berupa produk modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani
pada anak usia 9-12 tahun.

3.2

Setting Penelitian

3.2.1

Lokasi Penelitian
Saban, RT 02, RW 03, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, Kabupaten

Magelang, Jawa Tengah digunakan peneliti sebagai tempat untuk uji coba terbatas.
Peneliti memilih desa ini sebagai tempat uji coba produk secara terbatas karena
anak-anak berasal dari sekolah dasar yang berbeda. Di samping itu, adanya surat
edaran Kemendikbud nomor 36962/ MPK.A/ HK/ 2020 tanggal 17 Maret 2020
tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19 yang memberlakukan pembelajaran secara
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daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa (Kemendikbud, 2020). Selain itu, di
desa ini belum ada kegiatan bermain permainan tradisional sebagai kegiatan yang
dijadikan sebagai pendukung pengembangan karakter anak selama pembelajaran
jarak jauh.

3.2.2

Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah sekelompok anak yang berusia 9-12

tahun. Jumlah anak yang dipilih sebanyak 8 anak, yang terdiri atas 5 anak laki-laki
dan 3 anak perempuan.

3.2.3

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah modul permainan tradisional untuk

mempertajam hati nurani pada anak usia 9-12 tahun dan hati nurani. Modul
permainan tradisional dikembangkan dengan indikator-indikator, yaitu 1) kaya
variasi, 2) kaya stimulasi, 3) menyenangkan, 4) operasional-konkret, 5) berpikir
kritis, 6) kreativitas, 7) komunikasi, 8) kolaborasi, 9) multikultur, dan 10) hati
nurani.

3.2.4

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2020 hingga Oktober 2020.

Secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung selama kurang lebih lima bulan.
Berikut tabel waktu penelitian.
Tabel 3.1Waktu Penelitian
Tahap

Waktu

Keterangan

Analyze

8-13 Juni 2020

Menyebarkan kuesioner analisis kebutuhan.

Design

1 Juni-31 Juli 2020

Merancangan karakteristik pada modul.

Develop

1-8 Agustus 2020

Menyebarkan instrumen validasi kelayakan isi modul.

Implement

18-23 Agustus 2020

Uji coba terbatas pada modul.

Evaluate

23-25 Agustus 2020

Mengukur dampak uji coba modul dengan tes formatif
dan tes sumatif.
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3.3

Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan yang dikembangkan mengadopsi model ADDIE

dengan lima langkah, yaitu analyze, design, develop, implement, dan evaluate.
Tahap-tahap prosedur pengembangan diuraikan sebagai berikut.

3.3.1

Tahap Analyze
Tahap pertama dalam penelitian ini adalah analyze berupa analisis

kebutuhan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan
pembelajaran berbasis budaya, pembelajaran berbasis otak (Brain Based Learning),
tahap perkembangan kognitif anak usia SD, dan kompetensi pembelajaran abad 21.
Kuesioner analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui media serta praktik
pembelajaran sebagai upaya mempertajam hati nurani siswa yang telah dilakukan
guru di kelas. Kuesioner terbuka dan tertutup analisis kebutuhan diberikan kepada
lima orang guru SD berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah
tersertifikasi.
Sebelum kuesioner analisis kebutuhan digunakan, peneliti perlu mengetahui
tingkat keterbacaan kalimat pada analisis kebutuhan melalui expert judgement
berupa validasi permukaan dan validasi isi. Validasi permukaan dilakukan untuk
mengetahui ketepatan tata bahasa dan tanda baca pada instrumen analisis
kebutuhan. Sementara itu, validasi isi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
pernyataan-pernyataan dalam kuesioner analisis kebutuhan dengan indikatorindikator pengembangan produk agar tidak menimbulkan makna ganda bagi
responden. Validasi instrumen analisis kebutuhan dilakukan oleh para ahli, yaitu
pakar bahasa dan guru SD. Pakar bahasa merupakan ahli di bidang sastra yang
merupakan dosen. Guru yang dilibatkan dalam uji keterbacaan instrumen terdiri
atas tiga orang guru SD berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah
tersertifikasi.

3.3.2

Tahap Design
Tahap kedua dalam penelitian ini adalah berupa design karakteristik untuk

modul. Karakteristik modul, yaitu self instruction, self contained, stand alone,
adaptif, dan user friendly. Indikator karakteristik pengembangan modul, yaitu kaya
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variasi, kaya stimulasi, menyenangkan, operasional konkret, berpikir kritis,
kreativitas, komunikasi, kolaborasi, multikultur, dan pendidikan karakter.
Kemudian, modul dirancang dengan pengembangan permainan tradisional yang
dipilih berdasarkan kesesuaian dengan sepuluh indikator pengembangan, tidak
mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung unsur SARA, dan dapat
dimainkan semua gender. Permainan tersebut juga dikembangkan dengan tiga
kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal,
fasilitator dan subjek penelitian akan menanyanyikan lagu daerah yang liriknya
telah dimodifikasi sesuai dengan hati nurani. Pada kegiatan inti, subjek penelitian
akan melakukan langkah-langkah permainan tradisional. Pada kegiatan akhir,
subjek penelitian melakukan refleksi.

3.3.3

Tahap Develop
Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah develop berupa pengembangan

produk modul. Modul yang akan dikembangkan dengan karakteristik modul yang
telah dirancang. Modul berisikan berisi lima permainan tradisional yang mencakup
penjelasan permainan tradisional, langkah-langkah permainan tradisional, dan
rencana pelaksanaan kegiatan, dan pertanyaan reflektif mengenai indikator hati
nurani. Adapun pemilihan permainan tradisional sesuai dengan sepuluh indikator
pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk memenuhi karakteristik multikultural,
maka lima permainan tradisional yang dipilih berasal dari lima daerah di Indonesia,
yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan
Barat. Selanjutnya, peneliti menyusun instrumen kuesioner tertutup untuk
mengetahui kelayakan isi modul permainan tradisional yang dikembangkan
sebelum melakukan uji coba modul. Validasi isi modul permainan tradisional
dilakukan oleh memalui expert judgement yang meliputi pakar bahasa dan Guru
SD. Pakar bahasa merupakan ahli di bidang sastra, yaitu seorang dosen. Guru yang
dilibatkan dalam uji keterbacaan instrumen terdiri atas tiga orang guru SD berada
di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah tersertifikasi.
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3.3.4

Tahap Implement
Tahap keempat dalam penelitian ini adalah implement produk. Modul

diujicobakan kepada subjek penelitian yang terdiri atas lima orang anak laki-laki
dan 3 orang anak perempuan. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan usia 9-12
tahun. Pelaksanaan uji coba akan dilakukan sesuai langkah-langkah permainan
tradisional serta menggunakan alat yang dibutuhkan pada permainan tradisional
tersebut. Peneliti akan bertugas sebagai fasilitator dalam implementasi produk.

3.3.5

Tahap Evaluate
Tahap kelima dalam penelitian ini adalah evaluate produk. Evaluasi

dilakukan untuk mengetahui dampak positif selama uji coba modul. Evaluasi
berupa tes formatif dan tes sumatif yang dikembangkan peneliti dengan
menggunakan indikator hati nurani dan dibatasi pada implementasi modul
permainan tradisional untuk mempertajam karakter hari nurani. Evaluasi formatif
dilakukan pada implementasi setiap permainan tradisional dengan menggunakan
sepuluh pertanyaan. Evaluasi sumatif dilakukan melalui pretest pada awal sebelum
implementasi kelima permainan tradisional dan posttest pada akhir implementasi
kelima permainan tradisional. Hasil dari pretest dan posttest digunakan untuk
mengetahui adanya dampak penerapan permainan tradisional terhadap hati nurani
pada anak. Berikut merupakan bagan penelitian berdasarkan pengembangan tipe
ADDIE.
1
Analyze
Menyebarkan
kuesioner analisis
kebutuhan.
4
Implement
Uji coba terbatas
pada modul.

5
Evaluate
Mengukur dampak uji coba
modul dengan tes formatif
dan tes sumatif.

2
Design
Merancangan
karakteristik
pada modul.

3
Develop
Mengembangkan instrumen
validasi kelayakan isi modul.

Bagan 3.2 Langkah-langkah Pengembangan Model ADDIE
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3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara, yaitu non tes dan

tes. Non tes menggunakan kuesioner yang digunakan pada tahap analisis kebutuhan
dan pengembangan produk. Sementara itu, tes menggunakan soal pilihan ganda
yang digunakan pada tahap evaluasi.

3.4.1

Non Tes
Teknik pengumpulan data berupa non tes adalah teknik yang dilakukan

dengan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data berupa daftar
pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden
sesuai dengan petunjuk pengisian (Sanjaya, 2013: 255). Kuesioner yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan kuesioner berstruktur dengan bentuk jawaban
tertutup yang terdiri dari pertanyaan yang tersedia dengan berbagai alternatif
jawaban (Arifin, 2009: 166-167). Kuesioner akan digunakan pada tahap analisis
kebutuhan dan tahap pengembangan produk. Pada tahap analisis kebutuhan,
kuesioner bertujuan untuk menganalisis kebutuhan mengenai pengembangan
modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani yang sangat
diperlukan. Setelah itu, pada tahap pengembangan produk, kuesioner bertujuan
untuk mengetahui kelayakan isi modul permainan tradisional yang dikembangkan.

3.4.2

Tes
Teknik pengumpulan data berupa tes merupakan teknik melaksanakan

kegiatan pengukuran yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan yang harus
dijawab oleh peserta didik serta hasil tes perlu diberi skor dan nilai (Arifin, 2009:
118). Jenis tes yang digunakan peneliti adalah tes pilihan ganda yang berisi soal dan
pilihan jawaban. Tes pilihan ganda dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan
dapat dalam bentuk pernyataan yang belum sempurna yang disebut stem dengan
pilihan jawaban yang disebut option (Arifin, 2009: 138). Oleh karena itu, peneliti
menggunakan tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif bertujuan untuk
memperoleh masukan mengenai tingkat keberhasilan pelaksanan proses belajar,
sedangkan tes sumatif bertujuan untuk menentukan keberhasilan belajar di akhir
suatu pelajaran (Darmayanti & Wijaya, 2020: 73).
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3.5

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data

penelitian serta mencerminkan cara pelaksanaan penelitian (Arifin, 2009: 84).
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen non tes
dan instrumen tes. Instrumen non tes berupa lembar kuesioner, sedangkan
instrumen tes sebagai tes formatif dan tes sumatif. Instrumen penelitian digunakan
pada tahap analyze, develop, dan evaluate. Adapun instrumen penelitian diuraikan
menurut tahap-tahap ADDIE sebagai berikut:

3.5.1

Tahap Analyze
Instrumen pada tahap analyze menggunakan kuesioner. Instrumen

kuesioner berupa kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka berupa
pertanyaan-pertanyaan (Susanto, Rahardjo & Gudnanto, 2013:99-100). Responden
dalam penelitian ini merupakan lima orang guru SD yang berbeda dengan tujuan
untuk menganalisis kebutuhan mengenai pengembangan modul permainan
tradisional untuk mempertajam hati nurani yang sangat diperlukan. Pada kuesioner
ini, peneliti merumuskan tiga kalimat yang mewakili sepuluh indikator. Berikut
matriks pengembangan kuesioner analisis kebutuhan.
Tabel 3.2 Matriks Pengembangan Kuesioner Terbuka Analisis Kebutuhan
No.
1
2

Variabel
Permainan
tradisional
Hati nurani

Indikator
Media yang digunakan
Kesulitan penerapan media
Hati nurani

No. Item
2,3, 5
4
1

Tabel 3.3 Matriks Pengembangan Kuesioner Tertutup Analisis Kebutuhan
No.

Variabel

1

Permainan
tradisional

2

Hati nurani

Indikator
Kaya variasi
Kaya stimulasi
Menyenangkan
Operasional-konkret
Berpikir kritis
Kreativitas
Komunikasi
Kolaborasi
Multikultur
Hati nurani

No. Item
1
2
3
4
5
6, 7
8
9
10, 11, 12
13, 14, 15
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3.5.2

Tahap Design
Hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan peneliti menjadi dasar bahwa

permainan tradisional merupakan salah satu cara untuk mempertajam hati nurani
pada anak yang kemudian akan dikembangkan dalam sebuah modul. Permainan
tradisional yang digunakan berupa lima permainan tradisional yang berasal dari
berbagai daerah di Indonesia. Modul berisikan penjelasan mengenai asal permainan
tradisional, manfaat permainan tradisional, tujuan permainan tradisional, sasaran
permainan tradisional, syarat permainan tradisional, langkah-langkah permainnan
tradisional, dan pengembangan permainan tradisional. Pengembangan permainan
tradisional meliputi modifikasi lirik lagu daerah dengan hati nurani yang akan
dinyanyikan pada kegiatan awal. Pada tahap ini tidak ada instrumen yang
digunakan.

3.5.3

Tahap Develop
Instrumen pada tahap develop menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner

tertutup digunakan sebagai validasi pengembangan produk untuk mengetahui
kelayakan isi modul permainan tradisional yang dikembangkan. Validasi isi modul
permainan tradisional dilakukan oleh para ahli yang meliputi dosen dan guru SD.
Berikut ini pengembangan validasi pengembangan produk.
Tabel 3.4 Matriks Pengembangan Kuesioner Validasi Permukaan Uji Keterbacaan
No.

Variabel

1

Keterbacaan

2

Kelengkapan

Indikator
Sistematika
Tata tulis
Bahasa
Struktur kalimat
Tanda baca
Sampul
Isi
Ilustrasi

No. Item
1
2
3
4
5
1
2, 3, 4
5

Tabel 3.5 Matriks Pengembangan Kuesioner Validasi Permukaan Karakteristik
No.

Variabel

1

Karakteristik

Indikator
Self instructional
Self contained
Stand alone
Adaptif
User friendly

No. Item
1, 2, 3, 4, 5, 6
7
8
9
10

39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.6 Matriks Pengembangan Kuesioner Validasi Isi
No.

Variabel

1

Indikator
Kaya variasi
Kaya stimulasi
Menyenangkan
Operasional-konkret
Berpikir kritis
Kreativitas
Komunikasi
Kolaborasi
Multikultur
Hati nurani

Permainan
tradisional

2

Hati nurani

3.5.4

No. Item
1
2
3
4
5
6, 7
8
9
10, 11, 12
13, 14, 15

Tahap Implement
Tahap ini merupakan uji coba terbatas modul permainan tradisional dengan

subjek 8 orang anak yang berusia 9-12 tahun yang terdiri dari 5 orang anak lakilaki dan 3 orang anak perempuan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan modul.
Pada tahap ini tidak ada instrumen yang digunakan.

3.5.5

Tahap Evaluate
Instrumen pada tahap evaluate berupa instrumen tes. Instrumen tes formatif

dan tes sumatif masing-masing terdiri dari sepuluh soal pilihan ganda yang
mengukur kemampuan anak dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan hati
nurani. Kedua tes tersebut dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan
indikator hati nurani. Kesepuluh soal pilihan ganda tersebut dibatasi pada
implementasi modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani. Berikut
ini matriks pengembangan instrumen tes formatif dan tes sumatif.
Tabel 3.7 Matriks Pengembangan Instrumen Tes Formatif
Variabel

Hati
nurani

Indikator
Meminta maaf
Memahami tindakan
Dapat dipercaya
Bersikap baik
Antisipasi resiko
Mengakui kesalahan
Merasa bersalah
Mengetahui sikap baik
Berusaha berdamai
Mengetahui perbaikan tindakan

No Item
1, 11, 21, 31, 41
2, 12, 22, 32, 42
3, 13, 23, 33, 43
4, 14, 24, 34, 44
5, 15, 25, 35, 45
6, 16, 25, 36, 46
7, 17, 27, 37, 47
8, 18, 28, 38, 48
9, 19, 29, 39, 49
10, 20, 30, 40, 50
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Tabel 3.8 Matriks Pengembangan Instrumen Tes Summatif
Variabel

Hati
nurani

3.6

Indikator
Meminta maaf
Memahami tindakan
Dapat dipercaya
Bersikap baik
Antisipasi resiko
Mengakui kesalahan
Merasa bersalah
Mengetahui sikap baik
Berusaha berdamai
Mengetahui perbaikan tindakan

No Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data diuraikan menurut tahap-tahap ADDIE sebagai

berikut.

3.6.1

Tahap Analyze
Pada tahap analyze, peneliti mengetahui analisis kebutuhan melalui jawaban

terbuka pada hasil kuesioner terbuka. Sementara itu, peneliti perlu menentukan
kriteria penskoran serta mencari rentang kategori pada kuesioner tertutup yang
disusun dalam bentuk pernyataan dan pilihan jawaban yang memuat skor. Oleh
karena itu, peneliti menggunakan skala Likert dalam menentukan kriteria
penskoran. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi
seseorang mengenai fenomena sosial (Duli, 2019: 77). Pada skala Likert,
pernyataan-pernyataan yang diajukan akan dinilai oleh responden dengan sangat
setuju, setuju, tidak punya pendapat (netral), kurang setuju, dan tidak setuju,
sedangkan skor yang diberikan terhadap pilihan jawaban akan disesuaikan oleh
peneliti (Djaali & Pudji, 2008: 104). Adapun uraian tahap analisis data pada
instrumen kuesioner analisis kebutuhan disajikan sebagai berikut.

1. Menentukan kriteria penskoran
Peneliti menggunakan 4 kriteria dalam penskoran. Berikut tabel kriteria
penskoran pada instrumen kuesioner tertutup.
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Tabel 3.9 Kriteria Penskoran Kuesioner
Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat sering
Sering
Kadang-kadang
Jarang

2. Membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dengan pedoman sebagai
berikut (Sinaga, Matondang, & Sitompul, 2019: 22-23).

Skor maksimal

= Banyaknya pernyataan pada kuesioner x skor
tertinggi pada skala Likert

Skor minimal

= Banyaknya pernyataan x skor terendah pada
skala Likert

Rerata

= Total skor : skor tertinggi pada skala Likert

Jarak pengukuran

= Skor maksimal – skor minimal

Panjang interval

= Jarak pengukuran : banyak kelas (banyaknya
kriteria)

Hasil akhir

= Total rerata setiap indikator : Banyaknya
validator
Gambar 3.1 Rumus Mencari Rentang Skor

3. Mencari rentang kategori
Tabel 3.10 Rentang Kategori Kuesioner Analisis Kebutuhan
No
1
2
3
4

Interval Skor
3,26 – 4,00
2,51 – 3,25
1,76 – 2,50
1,00 – 1,75

Kategori
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Sangat kurang baik

Apabila hasil kuesioner tertutup analisis kebutuhan memperoleh skor
mendekati 4, maka hampir tidak ada masalah, sehingga tidak memerlukan solusi.
Apabila hasil kuesioner tertutup analisis kebutuhan memperoleh skor mendekati 1,
maka terdapat masalah yang memerlukan solusi. Sedangkan, pada kuesioner
terbuka analisis kebutuhan, analisis dilakukan dengan cara menganalisis jawaban
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dari responden-responden. Hasil kuesioner terbuka akan menentukan apakah
responden memerlukan solusi dari masalah terkait upaya responden dalam
mempertajam hati nurani anak khususnya yang berbasis permainan tradisional.

3.6.2

Tahap Design
Pada tahap design, peneliti melakukan analisis pada hasil analisis kebutuhan

dengan memperhatikan skor pada setiap pernyataan, hasil keseluruhan, dan rentang
kategori interval skor. Hasil analisis kebutuhan digunakan untuk merancang modul.
Pada tahap ini, tidak ada instrumen yang digunakan, sehingga tidak diperlukan
rumus khusus dalam analisis data.

3.6.3

Tahap Develop

Pada tahap develop, peneliti menggunakan skala Likert dalam menentukan
kriteria penskoran. Adapun uraian tahap analisis data pada validasi produk disajikan
sebagai berikut.
1. Menentukan kriteria penskoran
Peneliti menggunakan 4 kriteria dalam penskoran. Berikut tabel kriteria
penskoran pada validasi produk.
Tabel 3.11 Kriteria Penskoran Kuesioner
Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat sesuai
Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai

2. Membuat tabel distribusi frekuensi kelompok (Sinaga, Matondang, &
Sitompul, 2019: 22-23) (lihat Gambar 3.1).
3. Mencari rentang kategori
Tabel 3.12 Rentang Kategori Kuesioner Validasi Permukaan dan Isi
No
1
2
3
4

Interval skor
3,26 – 4,00
2,51 – 3,25
1,76 – 2,50
1,00 – 1,75

Kategori
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Sangat kurang baik

Rekomendasi
Tidak perlu revisi
Perlu revisi kecil
Perlu revisi besar
Perlu dirombak total
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3.6.4

Tahap Implement
Pada tahap implement, peneliti melakukan uji coba terbatas modul

permainan tradisional dengan subjek 8 orang anak berusia 9-12 tahun. Pada tahap
ini, tidak ada instrumen yang digunakan, sehingga tidak diperlukan rumus khusus
dalam analisis data.

3.6.5

Tahap Evaluate
Pada tahap evaluate, peneliti menggunakan tes formatif dan tes sumatif. Tes

formatif dan tes sumatif berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 soal dengan
penskoran. Skor 1 didapat jika jawaban benar dan skor 0 didapat jika jawaban
salah, sehingga rumus skor akhir tidak memperhitungkan denda (Ismail, 2020: 95).
S=R
Keterangan:
S= Skor yang diperoleh
R= Jumlah jawaban yang benar
Penilaian dihitung dengan rumus sebagai berikut.
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

Gambar 3.2 Rumus Penilaian
Rumus yang digunakan untuk mengetahui dampak modul permainan
tradisional untuk mendukung hati nurani pada 8 anak usia 9 – 12 tahun, persentase
peningkatan dari hasil tes formatif hingga tes sumatif dihitung dengan langkah
sebagai berikut.

1.

Menentukan rerata nilai tes formatif dan tes sumatif yang diperoleh
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

Gambar 3.3 Rumus Rerata Nilai Tes
2.

Menentukan persentase dari hasil tes formatif dan tes sumatif
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =

(𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙)
𝑥 100 %
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙

Gambar 3.4 Rumus Persentase Peningkatan
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Selanjutnya, peningkatan tersebut akan diuji dengan uji statistik
menggunakan IBM SPSS Statistics version 26 for Windows dengan tingkat
kepercayaan 95%. Berikut penjelasan mengenai uji normalitas distribusi data, uji
signifikan, uji besar pengaruh, dan uji efektivitas.

3.6.5.1 Uji Normalitas Distribusi Data
Uji normalitas distribusi data bertujuan untuk memeriksa data yang diteliti
memiliki distribusi yang normal atau tidak. Analisis uji normalitas menggunakan
Shapiro-Wilk test (Field, 2009: 146, 147, 546). Distribusi data disebut normal jika
p > 0,05. Apabila hasil uji normalitas distribusi data dengan Shapiro-Wilk test
menunjukkan p < 0,05, maka digunakan statistik non parametik, yaitu Wilcoxon test
(Field, 2009: 552-555). Jika distribusi data telah normal, maka analisis data
selanjutnya menggunakan statistik parametik, yaitu paired samples t test (Field,
2009; 327). Paired samples t test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua
variabel dalam satu kelompok yang saling berhubungan (Herlanti, 2014: 72).

3.6.5.2 Uji Signifikansi
Uji signifikansi menggunakan model penelitian pre-experimental tipe the
one group pretest-posttest design karena hanya melibatkan satu kelompok dengan
pretest dan posttest (Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 282). Berikut desain
penelitian pre-experimental tipe the one group pretest-posttest design.
Experimental

O1

X

O2

Gambar 3.5 Desain Penelitian Pre-Experimental
Keterangan:
O1 adalah pretest.
O2 adalah posttest.
X adalah perlakuan atau treatment, yaitu dalam hal ini penerapan modul permainan
tradisional.

3.6.5.3 Uji Besar Pengaruh
Uji besar pengaruh bertujuan untuk mengetahui suatu pengaruh perlakuan
karena uji signifikansi belum memberikan gambaran mengenai seberapa besar
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pengaruh tersebut. Rumus untuk mengetahui besar pengaruh (effect size)
menggunakan model koefisien korelasi Pearson berikut (Rosenthal, 1991; Rosnow
& Rosenthal, 2005, dalam Field, 2009: 332).
𝑡2
𝑟=√ 2
𝑡 + 𝑑𝑓
Gambar 3.6 Rumus Effect Size

Selanjutnya, kriteria untuk menentukan besarnya pengaruh (effect size)
sebagai berikut (Field, 2009: 57).

Tabel 3.13 Kriteria Effect Size
r (effect size)
0,10
0,30
0,50

Kategori
Efek kecil
Efek menengah
Efek besar

Persentase (%)
1
9
25

3.6.5.4 Uji Efektivitas
Normalized gain atau N-gain score untuk memastikan efektivitas penerapan
modul tradisional untuk karakter hati nurani. Rumus yang digunakan untuk
menghitung N-gain score dengan maximum score sebesar 100 % adalah sebagai
berikut (Metltzer, dalam Herlanti, 2014: 76).
𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

Gambar 3.7 Rumus N-gain score

Kriteria yang digunakan untuk mementukan efektivitas peningkatan skor
adalah kriteria Hake sebagai berikut (Hake, 1999, dalam Herlanti 2014: 76-77).
Tabel 3.14 Kriteria Efektivitas
No
1
2
3

Rentang Skor
N-gain > 70
30 – 70
N-gain < 30

Kualifikasi
Tinggi
Sedang
Rendah
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan berisikan uraian tentang bab
sebelumnya.
4.1

Hasil Penelitian
Subbab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan

mengikuti tahap-tahap ADDIE, yaitu analyze, design, develop, implement, dan
evaluate.
4.1.1

Tahap Analyze
Tahap analyze bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara model

pembelajaran yang semestinya diimplementasikan dan model pembelajaran yang
telah digunakan untuk mempertajam hati nurani anak usia 9-12 tahun.
4.1.1.1 Analisis Kebutuhan berdasarkan Kuesioner Tertutup
Analisis kebutuhan dengan kuesioner tertutup bertujuan untuk mengetahui
model pembelajaran yang telah digunakan guru dan kebutuhan guru dalam
mempertajam nurani anak usia 9-12 tahun. Responden analisis kebutuhan
merupakan lima orang guru SD yang berasal dari daerah yang berbeda-beda.
Tujuan melakukan analisis kebutuhan dari guru yang berasal dari daerah yang
berbeda-beda adalah untuk menemukan gambaran umum praktik pembelajaran
konkret di SD dari berbagai daerah. Semua responden merupakan guru yang telah
tersertifikasi sebagai pendidik profesional. Daerah yang dimaksud adalah DIY,
yaitu Sleman, Jawa Tengah, yaitu Sukoharjo, Magelang, dan Klaten, serta Jawa
Timur, yaitu Tuban. Analisis kebutuhan dengan kuesioner tertutup menggunakan
data kuantitatif untuk mengukur kebutuhan secara kuantitatif dengan skala 1-4
dengan keterangan sebagai berikut.
Skor 4 : sangat sering
Skor 3 : sering
Skor 2 : kadang-kadang
Skor 1 : jarang
Berikut hasil analisis kebutuhan dengan kuesioner tertutup.
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Tertutup
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator
Kaya variasi
Kaya stimulasi
Menyenangkan
Operasional-konkret
Berpikir kritis
Kreativitas
Komunikasi
Kolaborasi
Multikultur
Hati nurani
Rerata

Rerata
2,20
2,80
2,80
2,40
2,40
2,40
2,20
2,40
2,13
2,80
2,45

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa skor terendah pada indikator
multikultur, yaitu hanya 2,13. Skor rata-rata pada indikator operasional konkret,
berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, yaitu 2,40. Sementara praktik
pembelajaran dengan skor tertinggi adalah pada indikator kaya stimulasi,
menyenangkan, dan hati nurani, yaitu mencapai 2,80. Indikator yang paling
menonjol terjadi antara indikator multikultur dengan skor 2,13 dengan indikator
kaya stimulasi, menyenangkan, dan hati nurani dengan skor 2,80. Meskipun
demikian, praktik pembelajaran secara umum mencapai rerata 2,45. Skor ini
diinterprestasikan dengan skala konvensi data kuantitatif dari tabel 3.9.
Berdasarkan tabel rentang kategori tersebut, skor 2,45 termasuk “kadang”
diimplementasikan.
Guna menilai hasil akhir analisis kebutuhan dengan kuesioner tertutup,
digunakan skala konversi data kuantitatif ke kualitatif pada tabel 3.10. Hasil akhir
analisis kebutuhan menunjukkan skor 2,45 yang termasuk dalam kategori “kurang
baik”. Maka dari itu, tampak kesenjangan yang terjadi antara model pembelajaran
yang semestinya diimplementasikan dan model pembelajaran yang telah digunakan
oleh guru-guru. Terdapat dasar yang kuat untuk menawarkan solusi dalam
penelitian ini, yaitu produk yang dikembangkan.

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan berdasarkan Kuesioner Terbuka
Analisis kebutuhan dengan kuesioner terbuka bertujuan untuk mengetahui
kesenjangan antara model pembelajaran yang semestinya diimplementasikan dan
model pembelajaran yang telah digunakan untuk mendukung pendidikan karakter
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tentang hati nurani anak usia 9-12 tahun. Responden kuesioner terbuka adalah sama
dengan responden kuesioner tertutup. Analisis kebutuhan berdasarkan kuesioner
terbuka menggunakan data kualitatif untuk memetakan kebutuhan dan melengkapi
data kuantitatif. Berdasarkan hasil kuesioner terbuka yang diperoleh, responden
menuliskan upaya mempertajam hati nurani dilakukan dengan kegiatan-kegiatan
yang bersifat tugas karena diintegrasikan dengan pembelajaran di dalam kelas, yaitu
bermain peran. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi responden adalah kurangnya
wawasan guru mengenai pengembangan hati nurani selain penguatan karakter
dengan pelajaran di buku kurikulum 2013 dan guru membutuhkan adanya kegiatan
luar kelas dengan bantuan orang tua.
Berdasarkan jawaban-jawaban responden yang dipaparkan di atas, peneliti
meringkas bahwa pendidikan karakter dengan hati nurani di sekolah masih belum
maksimal dan memerlukan bantuan karena belum menerapkan kegiatan khusus.
Maka dari itu, dalam analisis kebutuhan ditemukan kesenjangan yang terjadi antara
model pembelajaran yang semestinya diimplementasikan dan model pembelajaran
yang telah digunakan oleh guru-guru. Oleh karena itu, terdapat dasar yang kuat
untuk menawarkan solusi dalam penelitian ini, yaitu modul permainan tradisional
dengan mengembangkan sepuluh indikator hati nurani anak yang dapat digunakan
oleh guru bahkan orang tua.

4.1.2

Tahap Design
Tahap design merupakan tindak lanjut dari temuan kesenjangan yang telah

dianalisis pada tahap analyze dengan merumuskan sasaran-sasaran yang akan
dicapai dalam penelitian. Adapun produk yang didesain adalah modul yang
berisikan teori-teori mengenai cara belajar efektif, cara memilih permainan, cara
mengembangkan permainan, alasan hati nurani perlu dipertajam, dan lima contoh
pengembangan permainan tradisional. Permainan tradisional yang digunakan
berupa lima permainan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Modul berisikan penjelasan mengenai asal permainan tradisional, manfaat
permainan tradisional, tujuan permainan tradisional, sasaran permainan tradisional,
syarat permainan tradisional, langkah-langkah permainnan tradisional, dan
pengembangan permainan tradisional. Pengembangan permainan tradisional
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meliputi modifikasi lirik lagu daerah dengan hati nurani yang akan dinyanyikan
pada kegiatan awal.

4.1.3

Tahap Develop
Pada tahap develop, peneliti mengembangkan isi modul berdasarkan

indikator-indikator yang telah dilakukan pada tahap design.
4.1.3.1 Pengembangan Produk
Modul terdiri dari bagian sampul dan isi. Bagian sampul berada di depan
dan belakang modul. Kemudian, bagian isi mencakup kata pengantar, daftar isi,
teori-teori yang digunakan dalam pengembangan modul, penjelasan mengenai
permainan tradisional, asal usul permainan tradisional, rencana pelaksanaan
kegiatan beserta langkah-langkah permainan, soal refleksi yang digunakan setelah
melakukan permainan sekaligus pemahaman mengenai hati nurani, lampiran
gambar mengenai langkah-langkah permainan, lampiran lirik lagu-lagu daerah
beserta lirik gubahannya, soal tes formatif dan tes sumatif berupa soal-soal pilihan
ganda mengenai indikator hati nurani, kunci jawaban untuk setiap soal-soal pilihan
ganda, pedoman penilaian beserta rumus peningkatan presentase pretest dan
posttest, glossarium,

dan daftar pustaka.

Berikut penjelasan mengenai

pengembangan modul.

Gambar 4.1 Sampul Depan dan Sampul Belakang Modul
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Sampul depan pada modul berwarna merah maroon dan berilustrasikan
anak-anak yang sedang bermain bersama-sama. Kemudian, terdapat judul modul
beserta keterangan pengguna modul, dan nama penulis. Sementara itu, pada sampul
belakang terdapat paragraf deskriptif mengenai isi modul, biografi singkat dari
penulis, dan foto penulis. Selanjutnya, modul terdapat daftar isi yang bertujuan
mempermudah pembaca dalam mencari bab maupun subbab yang akan dibaca atau
digunakan. Berikut ini adalah gambar daftar isi.

Gambar 4.2 Daftar Isi Modul
Kemudian, modul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 1 yang terdiri dari
teori-teori dan bagian 2 yang terdiri dari lima pengembangan permainan tradisional.
Bagian 1 terdiri dari 4 bab. Pada bab 1 berisi teori-teori dari indikator
pengembangan modul. Indikator pengembangan modul yang dimaksud, yaitu kaya
variasi, kaya stimulasi, menyenangkan, operasional-konkret, berpikir kritis,
kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan multikultur. Adapun subbab A pada bab 1
menjelaskan pembelajaran berbasis budaya. Subbab B menjelaskan pembelajaran
berbasis otak. Subbab C menjelaskan tahap perkembangan kognitif. Subbab D
menjelaskan perkembangan sosial. Sementara itu, subbab E menjelaskan
kompetensi pada abad 21. Berikut ini adalah gambar pada bagian 1.
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Gambar 4.3 Contoh Isi Modul Bagian 1

Selanjutnya, bab 2 menjelaskan pengertian permainan tradisional serta
indikator pengembangan permainan tradisional. Indikator pengembangan modul
yang dimaksud, yaitu yang meliputi kaya variasi, kaya stimulasi, menyenangkan,
operasional-konkret,

berpikir

kritis,

kreativitas,

komunikasi,

kolaborasi,

multikultur, dan hati nurani. Berikut ini adalah gambar bab 2.

Gambar 4.4 Contoh Isi Modul Bab 2 Permainan untuk Mempertajam Hati Nurani
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Selanjutnya, bab 3 menjelaskan pengembangan modul dengan teknik
konvergensi. Kemudian, terdapat penjelasan mengenai pengembangan permainan
tradisional yang meliputi pengantar permainan tradisional, tujuan permainan
tradisional, sasaran permainan tradisional, syarat khusus permainan tradisional,
usia pemain, jumlah pemain, waktu bermain, alat dan bahan dalam permainan
tradisional, langkah-langkah permainan tradisional, catatan untuk fasilitator,
pertanyaan refleksi untuk penguatan hati nurani, latihan soal untuk hati nurani, serta
lampiran ilustrasi langkah-langkah permainan tradisional dan lirik serta lirik
gubahan lagu tradisional. Berikut ini gambar bab 3.

Gambar 4.5 Contoh Isi Modul Bab 3 Pengembangan Permainan untuk
Mempertajam Hati Nurani

Selanjutnya, bab 4 menjelaskan pengertian karakter, hati nurani, proses
perkembangan hati nurani anak, indikator anak yang memiliki hati nurani, dan
krisis hati nurani pada anak. Bab ini juga memuat bagan menganai komponen
karakter dan bagan proses perkembangan hati nurani. Berikut ini adalah gambar
bab 4.
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Gambar 4.6 Isi Modul Bab 4 Perlunya Mempertajam Hati Nurani

Selanjutnya, bagian 2 menjelaskan lima permainan tradisional yang
dikembangkan secara umum. Adapun lima permainan tersebut, yaitu permainan
Lehong dari Provinsi Aceh, permainan Kucing Rabun dari Provinsi Bengkulu,
permainan Babulanan dari Provinsi Kalimantan Selatan, permainan Makkurung
Manuk dari Sulawesi Selatan, dan permainan Raje dari Provinsi Kalimantan Barat.
Berikut ini adalah gambar bagian 2.

Gambar 4.7 Contoh Isi Bagian 2 Lima Contoh Pengembangan Permainan
Tradisional
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Kelima bab pada bagian 2 menjelaskan kelima permainan tradisional. Bab
1 menjelaskan permainan Lehong dari Provinsi Aceh. Bab 2 menjelaskan
permainan Kucing Rabun dari Provinsi Bengkulu. Bab 3 menjelaskan permainan
Babulanan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 4 menjelaskan permainan
Makkurung Manuk dari Sulawesi Selatan. Kemudian, bab 5 menjelaskan permainan
Raje dari Provinsi Kalimantan Barat. Setiap babnya berisi nama permainan,
pengantar, langkah-langkah permainan, soal refleksi, soal tes formatif mengenai
hati nurani, dan lagu daerah beserta gubahannya. Berikut ini adalah gambar bab 1.

Gambar 4.8 Contoh Permainan Tradisional Bab 1 Permainan Lehong

Setiap permainan memiliki langkah-langkah permainan. Langkah-langkah
permainan berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal
berisi pembukaan dan orientasi yang bertujuan menjelaskan permainan tradisional
sekaligus mengenalkan lagu daerah asal permainan tradisional. Kegiatan inti berisi
urutan pembagian pemain, aksi, rekognisi, dan debrifing. Adapun kegiatan
rekognisi bertujuan menentukan keadaan mengenai pemenang dalam permainan.
Kegiatan debrifing bertujuan pembimbingan dalam berefleksi setelah melakukan
permainan. Kemudian, kegiatan akhir berisi kesimpulan dan penutup. Berikut ini
adalah contoh gambar langkah-langkah permainan tradisional.
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Gambar 4.9 Contoh Langkah-langkah Permainan Tradisional

Kegiatan

debrifing

menggunakan

pertanyaan-pertanyaan

refleksi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai perasaan anak setelah melakukan
permainan, serta pertanyaan mengenai tindakan anak selama melakukan permainan
yang sesuai atau tidak sesuai dengan indikator hati nurani. Selain itu, anak dapat
menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan pemahaman hati nurani yang
dimiliki. Berikut ini adalah contoh gambar soal refleksi.

Gambar 4.10 Contoh Soal Refleksi

Selanjutnya, tes formatif pada bab 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian 2 berupa sepuluh
butir soal pilihan ganda. Soal tersebut bertujuan mengetahui pemahaman anak
tentang hati nurani. Kesepuluh butir soal tersebut dikembangkan sesuai dengan
sepuluh indikator hati nurani serta disesuaikan dengan sudut pandang anak dalam
menghadapi situasi tertentu. Berikut ini adalah gambar contoh tes formatif.
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Gambar 4.11 Contoh Tes Formatif

Terdapat ilustrasi langkah-langkah permainan dan lirik lagu gubahan dari
lagu daerah menggunakan kalimat ajakan untuk bermain. Tujuan ilustrasi langkahlangkah permainan, yaitu mempermudah pembaca dalam pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, tujuan lirik lagu, yaitu mempermudah pembaca dalam menyanyikan
lagu daerah. Berikut ini adalah contoh gambar berupa ilustrasi langkah-langkah
permainan dan lirik lagu gubahan.

Gambar 4.12 Contoh Ilustrasi Langkah-langkah Permainan

57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4.13 Contoh Lirik Lagu Tradisional
Kegiatan akhir dalam modul ini yaitu tes sumatif. Tes sumatif berupa berupa
sepuluh butir soal pilihan ganda. Soal tersebut bertujuan mengetahui pemahaman
anak tentang hati nurani. Kesepuluh butir soal tersebut dikembangkan sesuai
dengan sepuluh indikator hati nurani serta disesuaikan dengan sudut pandang anak
dalam menghadapi situasi tertentu. Tes sumatif dapat digunakan untuk pretest dan
posttest, sehingga peningkatan pemahaman anak mengenai hati nurani dapat
terlihat. Berikut ini adalah contoh soal pretest dan posttest.

Gambar 4.14 Contoh Soal Pretest dan Posttest
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4.1.3.2 Validasi Produk
1.

Implementasi Validasi Produk
Produk divalidasi dengan validitas permukaan dan validitas isi melalui

expert judgement. Validitas permukaan bertujuan untuk mengukur keterbacaan,
kelengkapan, dan karakteristik modul. Sementara itu, validitas isi bertujuan untuk
mengukur kesesuaian isi dengan indikator-indikator pengembangan modul. Produk
divalidasi oleh empat validator yang terdiri dari tiga guru SD dan satu seniman
pemerhati permainan tradisional. Guru SD yang menjadi validator berasal dari Jawa
Tengah, yaitu Magelang, Sawangan, dan Sukoharjo. Ketiga guru tersebut
merupakan guru bersertifikasi sebagai pendidik yang profesional dibidangnya.
Sementara itu, seniman yang menjadi validator adalah pemilik Kampung Dolanan
Tradisional sekaligus pemerhati anak-anak melalui permainan tradisional.
2.

Hasil validasi Produk
Berikut hasil validasi permukaan dan validasi isi.

a.

Validasi Permukaan
Validasi permukaan menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen untuk

uji keterbacaan dan kelengkapan modul dan instrumen untuk karakteristik modul.
Berikut hasil uji keterbacaan dan kelengkapan modul.
1)

Uji Keterbacaan dan Kelengkapan Modul
Uji keterbacaan bertujuan untuk memastikan sistematika, tata tulis, bahasa,

struktur kalimat, dan tanda baca. Uji kelengkapan bertujuan untuk memastikan
sampul, isi, dan ilustrasi dalam modul. Data hasil validasi uji keterbacaan dan
kelengkapan modul melalui expert judgement dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.2 Hasil Uji Keterbacaan dan Kelengkapan Modul
No

Variabel

Indikator
1
Sistematika

1

Keterbacaan

Tata Tulis
Bahasa
Struktur
Kalimat
Tanda Baca

4,00

Validator
2
3
4,00

4,00

Rerata

Catatan

4
4,00

4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

3,00
4,00

3,75
4,00

4,00
4,00

3,00
4,00

3,00
3,00

4,00
4,00

3,50
3,75

Sedikit perhatikan
tata
penulisan
dengan teliti
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No

Variabel

Indikator

Validator
2
3

1
2

Kelengkapan

Sampul
Isi
Ilustrasi
Rerata

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
3,90

4,00
3,00
3,00
3,40

Rerata

Catatan

4
4,00
4,00
4,00
3,90

4,00
3,75
3,75
3,80

Berdasarkan tabel di atas, skor terendah terdapat pada indikator struktur
kalimat pada variabel keterbacaan, yaitu dengan skor 3,50. Skor rata-rata terdapat
pada indikator tata tulis dan tanda baca pada variabel keterbacaan serta indikator isi
dan ilustrasi pada variabel kelengkapan, yaitu dengan skor 3,75. Sementara itu, skor
tertinggi terdapat pada indikator bahasa pada variabel keterbacaan dan indikator
sampul pada variabel kelengkapan, yaitu dengan skor 4,00. Meskipun demikian,
hasil uji keterbacaan dan kelengkapan modul memiliki rerata 3,80. Skor ini
diinterprestasikan dengan skala konvensi data kuantitatif dari tabel 3.12.
Berdasarkan tabel rentang kategori tersebut, skor 3,80 termasuk kategori “sangat
baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”.
2)

Uji Karakteristik Modul
Uji karakteristik modul bertujuan untuk memastikan bahwa modul memiliki

indikator self instruction, self contained, stand alone, adaptif, dan user friendly.
Data hasil validasi uji karakteristik modul melalui expert judgement dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil Uji Validasi Karakteristik Modul
No

1

Variabel

Karakteristik

Rerata

Indikator

Validator
1

2

Self
instructional
Self contained

4,00

Rerata

3

4

3,83

3,33

4,00

3,79

4,00

4,00

3,00

4,00

3,75

Stand alone

4,00

3,00

3,00

4,00

3,50

Adaptif

4,00

3,00

3,00

3,00

3,25

User friendly

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,57

3,27

3,80

3,66

Catatan

Berdasarkan tabel di atas, skor terendah terdapat pada indikator adaptif,
yaitu dengan skor 3,25. Skor rata-rata terdapat pada indikator self contained, yaitu
dengan skor 3,75. Sementara itu, skor tertinggi terdapat pada indikator user
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friendly, yaitu dengan skor 4,00. Meskipun demikian, hasil uji validasi karakteristik
modul memiliki rerata 3,66. Skor ini diinterprestasikan dengan skala konvensi data
kuantitatif dari tabel 3.12. Berdasarkan tabel rentang kategori, skor 3,66 termasuk
kategori “sangat baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”.
b.

Validasi Isi
Validasi isi bertujuan untuk memastikan bahwa modul telah memenuhi

indikator-indikator pembelajaran yang efektif sesuai teori-teori, yaitu pembelajaran
berbasis budaya, pembelajaran berbasis otak, pembelajaran abad 21, tahap
perkembangan kognitif, tahap perkembangan sosial, dan pendidikan karakter yang
digunakan dalam penelitian ini. Data hasil validasi isi melalui expert judgement
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validasi Isi
No

1

2

Variabel

Pembelajaran
yang efektif

Karakter

Indikator

Validator

Rerata

1

2

3

4

Kaya variasi

4,00

4,00

3,00

3,00

3,50

Kaya stimulasi

4,00

3,00

3,00

3,00

3,25

Menyenangkan

4,00

4,00

3,00

4,00

3,75

Operasionalkonkret
Berpikir Kritis

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

3,75

Kreativitas

4,00

3,50

3,50

4,00

3,75

Komunikasi

4,00

4,00

3,00

4,00

3,75

Kolaborasi

4,00

4,00

3,00

4,00

3,75

Multikultur

4,00

4,00

3,33

4,00

3,83

Hati nurani

4,00

3,50

3,67

4,00

3,79

4,00

3,80

3,25

3,80

3,71

Rerata

Catatan

Lebih
diaplikasikan
stimulasinya

Berdasarkan tabel di atas, skor terendah terdapat pada indikator kaya
stimulasi pada variabel pembelajaran yang efektif, yaitu dengan skor 3,25. Skor
rata-rata terdapat pada indikator menyenangkan, berpikir kritis, kreativitas,
komunikasi, dan kolaborasi pada variabel pembelajaran yang efektif, yaitu dengan
skor 3,75. Sementara itu, skor tertinggi terdapat pada indikator operasional konkreta
pada variabel pembelajaran yang efektif, yaitu dengan skor 4,00. Meskipun
demikinan, secara keseluruhan rerata skor yang didapat, yaitu 3,71. Skor ini
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diinterprestasikan dengan skala konvensi data kuantitatif dari tabel 3.12.
Berdasarkan tabel rentang kategori tersebut, skor 3,71 termasuk kategori “sangat
baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”.
Selanjutnya, hasil validasi keterbacaan dan kelengkapan modul serta
validasi karakteristik modul dirangkum dalam tabel berikut ini. (lihat Lampiran 4.3,
Lampiran 4.4, Lampiran 4.5, dan Lampiran 4.6).
Tabel 4.5 Resume Hasil Validasi Oleh Expert Judgement
Validasi

Skor

Kualifikasi

Rekomendasi

Validitas Permukaan
a. Keterbacaan dan kelengkapan

3,80

Sangat baik

Tidak perlu revisi

b. Karakteristik

3,66

Sangat baik

Tidak perlu revisi

Validitas Isi

3,71

Sangat baik

Tidak perlu revisi

3,72

Sangat baik

Tidak perlu revisi

Rerata

Berdasarkan tabel di atas, skor rerata untuk resume hasil validasi oleh expert
judgement sebesar 3,72. Skor ini diinterprestasikan dengan skala konvensi data
kuantitatif dari tabel 3.12. Berdasarkan tabel rentang kategori tersebut, skor 3,72
termasuk kategori “sangat baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”. Oleh
karena itu, modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak telah
memenuhi indikator-indikator pembelajaran yang efektif sesuai dengan teori-teori
yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.4

Tahap Implement
Pada tahap ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang

dilakukan peneliti.
4.1.4.1 Persiapan
Peneliti melakukan permohonan izin penelitian kepada kepala dusun Butuh,
ketua RT, dan orang tua dari anak-anak yang menjadi subjek penelitian. Subjek
yang dilibatkan ada delapan orang anak yang terdiri dari tiga orang anak perempuan
dan lima orang anak laki-laki. Kedelapan subjek penelitian memiliki usia yang
berbeda-beda yakni, tiga orang anak berusia 9 tahun, dua orang anak berusia 10
tahun, dan tiga orang anak berusia 12 tahun. Tempat penelitian berlokasi di Saban,
RT 02, RW 03, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa
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Tengah. Pada implementasi permainan, peneliti menggunakan catatan anekdotal
untuk mendeskripsikan pelaksanaan dengan menggunakan log book. Peneliti juga
mempersiapkan kuesioner bagi orang tua untuk menggali sejauh mana hati nurani
yang dialami anak. Selanjutnya, penentuan jadwal bermain ditentukan pada pukul
13.00 – 16.00 WIB. Peneliti juga menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
dalam permainan tradisional. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan, yaitu
mencuci tangan dan menjaga jarak dengan anak-anak.

4.1.4.2 Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga hari, yaitu pada tanggal 21 Agustus23 Agustus 2020. Penelitian ini diimplementasikan langsung oleh peneliti yang
bertindak sebagai fasilitator. Hari pertama, anak-anak mengerjakan soal pretest dan
melakukan dua permainan. Sebelum bermain, anak-anak bernyanyi lagu tradisional
dan gubahan lagu tradisional. Hari kedua, anak-anak melakukan dua permainan.
Kemudian, pada hari ketiga, anak-anak melakukan satu permainan dan
mengerjakan soal posttest. Setiap uji coba permainan, terdapat tiga kegiatan, yaitu
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.
Kegiatan awal dilakukan dengan mengerjakan soal pretest, kemudian
memastikan kembali jumlah anak yang akan bermain karena adanya kendala, yaitu
dua orang anak izin. Kegiatan dilanjutkan dengan salam pembuka dan doa sebelum
bermain, menyanyikan lagu daerah beserta lirik gubahan lagu daerah. Masuk ke
kegiatan inti, yaitu menjelaskan aturan permainan yang dilakukan oleh peneliti
selaku fasilitator, membagi kelompok, dan bermain. Setelah bermain, anak-anak
mengerjakan soal refleksi dan membahas bersama-sama mengenai penguatan hati
nurani. Kemudian, dilanjutkan kegiatan akhir, yaitu beberapa anak menyampaikan
pesan yang didapat dalam permainan dan berdoa sebagai penutup. Seluruh tahap
pelaksanaan diakhiri dengan mengerjakan soal posttest.
Implementasi lima permainan tradisional terkendala karena hanya ada empat
orang anak yang mengikuti lima permainan tradisional, sedangkan dua orang anak
lainnya hanya mengikuti tiga permainan tradisional dan dua orang anak lainnya
hanya mengikuti satu permainan tradisional saja. Maka dari itu, setiap permainan
dilakukan oleh enam pemain. Hal ini karena keempat anak tersebut memiliki jadwal

63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bimbingan belajar yang berbeda-beda dan ada juga yang tiba-tiba meminta izin
pergi karena acara keluarga. Kendala lainnya adalah kesulitan anak-anak untuk
mengingat nada, sehingga kegiatan bernyayi hanya sebagai pengenalan lagu daerah
saja.

4.1.4.3 Evaluasi
Evaluasi dalam permainan, yaitu catatan fasilitator untuk permainan Raje
perlu disampaikan aturan bermain untuk pemain yang berjumlah ganjil, sehingga
pemain yang menjadi Raje dapat berjumlah 2 orang. Kendala yang dihadapi
lainnya, yaitu alokasi waktu menjelaskan permainan yang seharusnya 5 menit
menjadi 10 menit karena keterbatasan peneliti dalam menggunakan bahasa Jawa
karena anak-anak menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari dan
kurang mengerti jika berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Selain itu, ketika
mengerjakan soal formatif, ada anak yang membisikan jawaban kepada teman
lainnya dan ada juga yang terlihat bekerja sama mengerjakan soal. Ada pula anak
yang harus dibacakan peritem soal karena belum bisa membaca.
Peneliti juga menyiapkan kuesioner terbuka untuk mengetahui perubahan sikap
anak-anak yang mengikuti permainan tradisional yang diisi oleh orang tua.
Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, orang tua menjelaskan bahwa anak dapat
belajar menghargai orang tua. Orang tua juga mengungkapkan antusiasme karena
menghidupi lagi permainan tradisional, sehingga anak tidak hanya bermain gawai.
Peneliti juga mengamati bahwa selama waktu yang telah ditentukan untuk
melakukan pretest, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan posttest, tidak
ada anak-anak yang memainkan gawai bahkan di waktu jeda permainan.

4.1.5

Tahap Evaluate
Pada tahap ini menguraikan hasil evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan

penilaian umum.
4.1.5.1 Evaluasi Formatif
Evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana subjek
penelitian mempertajam hati nuraninya setelah melakukan permainan tradisional.
Data hasil skor sesuai indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.6 Hasil Skor Evaluasi Formatif
No

Indikator

1

Meminta maaf

2

Memahami tindakan

3

Dapat dipercaya

4

Bersikap baik

5

Antisipasi resiko

6

Mengakui kesalahan

7
8

Merasa bersalah
Mengetahui sikap baik

9

Berusaha berdamai

10

Mengetahui perbaikan tindakan
Rerata

Permainan
1

2

3

4

5

Rerata

0,83

0,83

0,33

0,50

0,50

0,60

0,33

0,67

0,83

0,50

1,00

0,67

0,83

0,67

0,50

0,33

0,17

0,50

0,17

0,67

0,83

0,50

0,17

0,47

1,00

0,67

0,50

0,83

0,33

0,67

0,67

1,00

0,67

0,50

0,17

0,60

0,67

0,67

0,83

0,50

0,67

0,67

0,60

0,60

0,60

0,50

0,50

0,56

0,60

0,33

1,00

1,00

0,50

0,69

0,80

0,60

0,67

1,00

0,67

0,75

0,64

0,64

0,66

0,60

0,50

0,61

Berdasarkan tabel di atas, skor terendah terdapat pada indikator bersikap
baik, yaitu dengan skor 0,47. Skor rata-rata terdapat pada indikator memahami
tindakan, antisipasi resiko, dan merasa bersalah, yaitu dengan skor 0,67. Sementara
itu, skor tertinggi terdapat pada indikator mengetahui perbaikan tindakan, yaitu
dengan skor 0,75. Secara keseluruhan, hasil skor evaluasi formatif memiliki rerata
0,61 walaupun rerata pada setiap permainan memiliki selisih yang tidak menonjol.
4.1.5.2 Evaluasi Sumatif
Evaluasi sumatif terdiri dari pretest dan posttest. Evaluasi sumatif bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana subjek penelitian mempertajam hati nuraninya
sebelum dan setelah melakukan serta mendapat pengertian mengenai hati nurani
melalui permainan tradisional. Data hasil skor sesuai indikator dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.7 Hasil Pretest dan Posttest Evaluasi Sumatif
No

Tes

Indikator
Pretest

Peningkatan
Postest

Selisih

%

1

Meminta maaf

0,50

1,00

0,50

100,00

2

Memahami tindakan

0,38

0,63

0,25

65,78

3

Dapat dipercaya

0,63

0,88

0,25

39,68

4

Bersikap baik

0,13

0,50

0,38

292,30

5

Antisipasi resiko

0,75

1,00

0,25

33,33

6

Mengakui kesalahan

0,25

1,00

0,75

300,00
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No

Tes

Indikator
Pretest

Peningkatan
Postest

Selisih

%

7

Merasa bersalah

0,50

0,88

0,38

76,00

8

Mengetahui sikap baik

0,50

0,88

0,38

76,00

9

Berusaha berdamai

0,50

1,00

0,50

100,00

10

Mengetahui perbaikan tindakan

0,50

0,75

0,25

50,00

Rerata

0,46

0,85

0,39

84,78

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan persentase terendah terdapat pada
indikator antisipasi resiko, yaitu sebesar 33,33 %. Peningkatan persentase rata-rata
terdapat pada indikator merasa bersalah dan mengetahui sikap baik, yaitu sebesar
76,00 %. Sementara itu, peningkatan persentase tertinggi terdapat pada indikator
bersikap baik, yaitu sebesar 300,00 %. Secara umum, peningkatan rerata skor
pretest dan posttest dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.10 Hasil Peningkan Pretest ke Posttest

Rerata skor pretest dan posttest sebesar 0,46 dan 0,85. Kemudian, rerata
skor pretest dan posttest tersebut dihitung persentase peningkatan dari pretest dan
posttest sebagai berikut.
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =

(∑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 − ∑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡)
𝑥 100 %
∑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =

(0,85 − 0,46)
𝑥 100 %
0,46

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =

0,39
𝑥 100 %
0,46

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 84, 78 %
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Secara keseluruhan, hasil presentase pretest dan posttest memiliki rerata
peningkatan persentase sebesar 84,78 %. Peningkatan tersebut dinyatakan
signifikan setelah uji statistik menggunakan IBM SPSS Statistic 26 for windows
dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut penjelasan mengenai uji normalitas
distribusi data, uji signifikan, uji besar pengaruh, dan uji efektivitas.
a.

Uji Normalitas Distribusi Data
Uji normalitas distribusi data bertujuan untuk memeriksa data yang diteliti

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Analisis uji normalitas menggunakan
Shapiro-Wilk test (Field, 2009: 146, 147, 546). Distribusi data disebut normal jika
p > 0,05. Jika distribusi data telah normal, analisis data selanjutnya menggunakan
statistik parametik, yaitu paired samples t test (Field, 2009; 327).
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Distribusi Data
Teknik Analisis
Shapiro-Wilk test

Tes
Pretest
Pretest

W
0,866
0,897

p
0,139
0,274

Keterangan
Normal
Normal

Berdasarkan hasil Shapiro-Wilk test ditunjukan rerata pretest W = 0,866
dengan p = 0,139 (p > 0,05) dan rerata posttest W = 0,897 dengan p = 0,274 (p >
0,05). Maka demikian, kedua data tersebut memiliki distribusi yang normal. Oleh
karena itu, analisis statistik selanjutnya menggunakan statistik parametik, yaitu
paired samples t test.

b.

Uji Signifikansi
Uji signifikansi menggunakan model penelitian pre-experimental tipe the

one group pretest-posttest design karena hanya melibatkan satu kelompok dengan
pretest dan posttest (Cohen, Manion, & Morrison, 2007: 282). Berikut desain
penelitian pre-experimental tipe the one group pretest-posttest design.
Experimental

O1

X

O2

Keterangan:
O1 adalah pretest.
O2 adalah posttest.
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X adalah perlakuan atau treatment, yaitu dalam hal ini penerapan modul permainan
tradisional.

Data diuji sesuai dengan uji normalitas (lihat Lampiran 4.12). Hipotesis
statistik Hnull dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara
rerata skor pretest dan posttest. Kriteria yang digunakan untuk menolak Hnull adalah
jika nilai p < 0,05. Berikut adalah hasil uji statistiknya.

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Peningkatan Pretest dan Posttest
Teknik Analisis
paired samples t test

t
7, 519

p
0,000

Keterangan
Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji signifikansi dengan menggunakan paired
samples t test menunjukkan rerata skor posttest (M = 85,00, SE = 4, 226) lebih tinggi
dari rerata skor pretest (M = 46,25, SE = 5,957) dan perbedaan skor tersebut
signifikan dengan nilai t = 7, 519, p = 0,000 (p < 0,05). Hal tersebut berarti Hnull
ditolak. Artinya, penerapan modul permainan tradisional berpengaruh terhadap hati
nurani anak.
c.

Uji Besar Pengaruh
Uji besar pengaruh bertujuan mengetahui suatu pengaruh perlakuan karena

uji signifikansi belum memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh
tersebut. Rumus untuk mengetahui besar pengaruh (effect size) menggunakan
model koefisien korelasi Pearson berikut (Rosenthal, 1991; Rosnow & Rosenthal,
2005, dalam Field, 2009: 332). Kemudian, kriteria untuk menentukan besarnya
pengaruh (effect size) adalah sebagai berikut (Cohen, dalam Field, 2009: 57).

Tabel 4.10 Kriteria Effect Size
r (effect size)
0, 10
0, 30
0, 50

Kategori
Efek kecil
Efek menengah
Efek besar

Persentase (%)
1
9
25

Berdasarkan kriteria effect size, hasil koefisien korelasi r dalam penelitian
ini sebesar 0,936 yang masuk kategori “efek besar” dan setara dengan pengaruh
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87,60% (lihat Lampiran 4.15). Artinya, penerapan modul permainan tradisional
dapat menjelaskan 87,60% perubahan varian yang terjadi pada hati nurani anak.

d.

Uji Efektivitas Penerapan Modul Permainan Tradisional
Uji efektivitas bertujuan untuk mengetahui lebih konkret karena

peningkatan signifikan dan besar pengaruhnya termasuk dalam kategori efek besar
belum memberikan gambaran sejauh mana penerapan modul permainan. Oleh
karena itu, perlu analisis Normalized gain atau N-gain score untuk memastikan
efektivitas penerapan modul tradisional untuk hati nurani. Rumus yang digunakan
untuk menghitung N-gain score adalah sebagai berikut (Metltzer, 2002: 1260,
dalam Herlanti 2014: 76).
𝑁 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

Keterangan:
Maximum score: 100%
Analisis terhadap skor pretest dan posttest untuk hati nurani anak dengan tingkat
kepercayaan 95% menunjukkan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.11 Hasil N-Gain Score
Tes

Rerata

Pretest

85,00

Posttest

46,25

Rentang Skor

SD

N-Gain Score
(%)

Kategori

0-1

21,92656

74,6429

Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan N-gain score sebesar 74,643% yang
masuk dalam kategori efektivitas “tinggi” sesuai kriteria Hake.

4.1.5.3 Penilaian Umum
Peneliti menuliskan catatan mengenai implementasi permainan tradisional
dan memberikan kuesioner terbuka kepada orang tua dari anak-anak yang ikut
bermain permainan tradisional untuk mengetahui perubahan hati nurani anak.
Berdasarkan catatan anekdotal, anak-anak sangat antusias ketika bermain, namun
anak-anak kesulitan bernyanyi lagu daerah karena tidak hafal nada lagu walaupun
sudah diperdengarkan lagunya (Log book, 2020: 2) (lihat Lampiran 4.17).
Antusiasme anak-anak juga terlihat ketika mengerjakan soal refleksi, yaitu dengan
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aktif bertanya mengenai hati nurani (Log book, 2020: 3). Beberapa anak tampak
kebingungan dalam menggambarkan ilustrasi kegiatan yang berhubungan dengan
hati nurani, namun ad seorang anak dapat mengutarakan pendapatnya dengan
memberikan contoh perilaku yang menggambarkan hati nurani dari soal pretest
yang sudah ia kerjakan (Log book, 2020: 5).
Berdasarkan pengamatan peneliti dalam catatan anekdotal, terjadi
perubahan perilaku anak sebelum dan setelah melakukan permainan. Saat
mengerjakan pretest ada anak yang rebutan penghapus, ada yang saling
membisikan jawaban, dan tidak ada yang membantu temannya yang masih
mengalami kesulitan membaca (Log book, 2020: 1). Saat permainan tradisional
yang mengharuskan untuk menutup mata, ada anak yang sengaja tidak menutup
matanya dengan benar agar ia dapat menangkap lawan mainnya (Log book: 2020,
2&4). Ada anak yang terjatuh, namun tidak ditolong oleh teman-temannya (Log
book: 2020, 2&4). Kemudian, terjadi perubahan pemain pada tiga permainan,
sehingga setiap permainan tradisional dilakukan oleh enam orang dengan empat
orang pemain tetap (Log book, 2020: 2, 6, 10). Setelah melakukan permainan
tradisional selanjutnya, anak-anak menolong temannya saat terjatuh walaupun saat
mereka menghindari pemain lawan (Log book, 2020: 6). Anak-anak mengerjakan
soal formatif dan pretest tanpa membisikan jawaban kepada teman-teman dan tanpa
rebutan penghapus (Log book, 2020: 9&11). Ada anak yang membantu temannya
yang kesulitan dalam membaca (Log book, 2020: 11&12). Bahkan, ketika diminta
untuk memberi hukuman bagi teman yang kalah, anak-anak memberikan hukuman
yang bermanfaat, yaitu membuat sampah yang berada di dekat mereka.
Berdasarkan hasil refleksi, anak-anak merasa senang saat bermain
permainan tradisional. Kemudian, hasil kuesioner terbuka yang diisi oleh orang tua,
mereka setuju bahwa anak-anak yang telah mengikuti lima permainan tradisional
memiliki perubahan dalam hati nurani anak. Perubahan yang terjadi, yaitu biasanya
anak memainkan gawai secara terus-menerus tanpa peduli lingkungan sekitar,
namun setelah mengikuti permainan tradisional anak lebih peka terhadap keadaan
sekitarnya. Orang tua memberikan pendapat bahwa permainan tradisional yang
diimplementasikan sangat bagus karena melatih anak untuk jujur dalam bertindak
dan bertutur kata.
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4.2

Pembahasan
Pembahasan menjelaskan tinjauan dalam konteks permasalahan penelitian,

langkkah-langkah ADDIE, kualitas modul, dampat terhadap karakter, dan tinjauan
dalam konteks teoretis sebagai berikut.
4.2.1

Tinjauan dalam Konteks Permasalahan Penelitian
Peneliti melakukan pengembangan modul permainan tradisional untuk

mempertajam hati nurani anak usia 9-12 tahun. Modul permainan tradisional ini
dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE, yaitu Analyze, Design,
Develop, Implement, dan Evaluate. Tahap awal, yaitu mencari kesenjangan antara
model pembelajaran karakter yang telah diimplementasikan oleh lima guru SD
dengan model pembelajaran yang diidealkan. Tahap kedua, yaitu menyusun
rancangan modul permainan tradisional yang menjadi solusi sebagai model
pembelajaran karakter yang diidealkan. Tahap ketiga, yaitu mengembangkan
modul dengan cara divalidasi untuk menilai kualitas modul permainan tradisional
oleh tiga guru SD tersertifikasi yang berada di Jawa Tengah, yaitu Magelang dan
Sukoharjo serta seorang seniman yang merupakan pemilik Kampung Dolanan
Tradisional sebagai pemerhati permainan tradisional yang berada di Jawa Tengah,
yaitu Borobudur. Hasil uji validitas permukaan untuk keterbacaan dan kelengkapan
menunjukkan skor 3,80 yang termasuk dalam kategori “sangat baik” dan untuk
karakteristik modul menunjukkan skor 3,66 yang termasuk dalam kategori “sangat
baik”. Hasil validitas isi menunjukkan skor 3,71 yang termasuk dalam kategori
“sangat baik”. Rerata total hasil validasi permukaan oleh expert judgement dengan
empat validator menunjukkan skor 3,72 yang termasuk dalam kualifikasi “sangat
baik” dengan rekomendasi tidak perlu revisi.
Tahap selanjutnya, yaitu uji coba modul permainan tradisional kepada 8
orang anak usia 9-12 tahun di Saban, RT 02, RW 03, Desa Butuh, Kecamatan
Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebelum mengujicobakan lima
permainan tradisional, anak-anak mengerjakan soal pretest untuk mengetahui
sejauh mana anak mengembangkan hati nurani sebagai tahap evaluate. Setelah
melakukan permainan tradisional, anak-anak mengerjakan soal posttest. Hasil
pretest dan posttest menunjukkan rerata skor sebesar 0,46 dan 0,85. Secara
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keseluruhan, hasil presentase pretest dan posttest memiliki rerata peningkatan
persentase sebesar 84,78 %. Hasil uji signifikansi dengan paired samples t test
menunjukkan rerata skor posttest (M = 85,00, SE = 4, 226) lebih tinggi dari rerata
skor pretest (M = 46,25, SE = 5,957), dan perbedaan skor tersebut signifikan dengan
nilai t = 7, 519, p = 0,000 (p < 0,05). Besar pengaruh perlakuan tersebut (effect size)
sebesar r = 0,936 yang masuk kategori “efek besar” dan setara dengan pengaruh
87,60%, sedangkan 12,4 % lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Efektivitas
penerapan modul menunjukkan N-gain score sebesar 74,643% yang masuk dalam
kategori efektivitas “tinggi”. Maka, modul permainan tradisional termasuk dalam
kualifikasi “sangat baik” dengan rekomendasi tidak perlu revisi. Penerapan modul
permainan tradisional berpengaruh dengan terhadap hati nurani anak. Efektivitas
penerapan modul permainan tradisional termasuk kategori efektivitas “tinggi”
dalam mempertajam hati nurani anak. Berikut uraian mengenai jawaban setiap
rumusan masalah.

4.2.1.1 Langkah-langkah ADDIE
Pengembangan modul permainan tradisional untuk mempertajam hati
nurani anak usia 9-12 tahun menggunakan model pengembangan ADDIE, yaitu
Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Tahap analyze digunakan
untuk mengetahui kesenjangan antara pendidikan karakter dengan hati nurani dan
praktek pembelajaran yang ada di SD. Tahap ini menggunakan kuesioner tertutup
dan terbuka untuk analisis kebutuhan oleh lima guru SD yang telah tersertifikasi
yang berada di daerah Magelang, Tuban, Sukoharjo, Klaten, dan Sleman. Hasil dari
kuesioner tertutup analisis kebutuhan menunjukkan skor 2,45 yang termasuk dalam
kategori “kurang baik”. Data tersebut diperkuat dengan hasil kuesioner terbuka
analisis kebutuhan. yaitu upaya pengembangan hati nurani dilakukan dengan
kegiatan-kegiatan yang bersifat tugas karena diintegrasikan dengan pembelajaran
di dalam kelas, yaitu bermain peran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut,
tampak kesenjangan yang terjadi antara model pembelajaran yang semestinya
diimplementasikan dan model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru-guru.
Maka, terdapat dasar yang kuat untuk menawarkan solusi dalam penelitian ini, yaitu
produk yang dikembangkan.
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Tahap selanjutnya, yaitu design digunakan untuk merumuskan sasaransasaran yang akan dicapai dalam penelitian yang mencakup sasaran pembelajaran,
strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Produk yang dirancang berupa
modul yang dibuat dengan kelengkapan berupa sampul depan dan belakang, kata
pengantar, daftar isi, glossarium, dan daftar referensi. Isi modul berupa teori-teori
pembelajaran yang efektif yang mencakup pembelajaran berbasis budaya,
pembelajaran berbasis otak, tahap perkembangan kognitif dari Piaget, tahap
perkembangan sosial menurut Vygotsky, kompetensi pada abad 21, pengertian serta
manfaat permainan tradisional, dan teori mengenai hati nurani. Berdasarkan teoriteori

tersebut

dirumuskan

indikator

pembelajaran

yang

efektif

untuk

pengembangan modul permainan tradisional, yaitu kaya variasi, kaya stimulasi,
menyenangkan, operasional konkret, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi,
kolaborasi, multikultur, dan hati nurani.
Selanjutnya, tahap develop, yaitu mengembangkan modul yang berisikan
permainan tradisional yang terdapat dalam modul berasal dari Aceh, Bengkulu,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Setiap permainan
diuraikan mengenai asal permainan tradisional, manfaat permainan tradisional,
tujuan permainan tradisional, sasaran permainan tradisional, syarat permainan
tradisional, langkah-langkah permainan tradisional, catatan untuk fasilitator, soal
refleksi, soal formatif mengenai hati nurani, beserta lampiran gambar langkahlangkah permainan tradisional dan modifikasi lirik lagu daerah berupa ajakan dalam
mengembangkan hati nurani. Pengembangan modul selanjutnya menggunakan
validasi produk. Hasil validasi keterbacaan dan kelengkapan menunjukkan skor
3,80 termasuk kategori “sangat baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”.
Hasil validasi karakteristik modul menunjukkan skor 3,66 termasuk kategori
“sangat baik” dengan rekomendasi “tidak perlu revisi”. Hasil validasi isi
menunjukkan skor 3,71 termasuk kategori “sangat baik” dengan rekomendasi
“tidak perlu revisi”.
Setelah itu, dilakukan tahap implement digunakan untuk uji coba modul
permainan secara terbatas dengan delapan orang anak. Langkah-langkah dalam
pengembangan permainan tradisional dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal meliputi doa, salam
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pembuka, dan menyanyikan lagu daerah beserta lagu gubahan. Kemudian,
dilanjutkan dengan orientasi, yaitu penjelasan mengenai permainan dan persiapan
alat serta bahan yang akan digunakan dalam permainan. Kegiatan inti meliputi
pembagian pemain, pelaksanaan permainan, rekognisi, yaitu penjelasan mengenai
pergantian permain, dan debriefing, yaitu kegiatan refleksi dan mengerjakan soal
formatif. Kegiatan akhir meliputi kesimpulan, yaitu pendapat anak mengenai
jalannya permainan serta penjelasan mengenai hati nurani. Kemudian dilanjutkan
penutup, yaitu menyanyikan lagu daerah beserta lagu gubahan, salam dan doa
penutup. Tahap evaluate digunakan untuk mengetahui sejauh mana subjek
penelitian mengembangkan hati nurani sebelum melakukan permainan tradisional
dengan pretest dan setelah melakukan permainan tradisional dengan posttest.

4.2.1.2 Kualitas Modul
Berdasarkan hasil validasi dari expert judgement, skor-skor pada validasi
uji keterbacaan dan kelengkapan modul menunjukkan bahwa indikator sistematika,
bahasa, dan sampul memiliki rerata skor tertinggi, yaitu 4,00. Rerata skor moderat
terdapat pada indikator tata tulis, tanda baca, isi, dan ilustrasi, yaitu 3,75 dengan
catatan untuk memperhatikan tata penulisan dengan teliti. Sementara itu, rerata skor
terendah terdapat pada indikator struktur kalimat, yaitu 3,50. Hasil validasi uji
karakteristik menunjukkan bahwa indikator user friendly memiliki rerata skor
tertinggi, yaitu 4,00. Rerata skor moderat terdapat pada indikator stand alone, yaitu
3,50. Sementara itu, rerata skor terendah terdapat pada indikator adaptif, yaitu 3,25.
Hasil validasi uji isi menunjukkan bahwa indikator operasional konkret rerata skor
tertinggi, yaitu 4,00. Rerata skor moderat terdapat pada indikator kaya variasi, yaitu
3,50. Sementara itu, rerata skor terendah terdapat pada indikator kaya stimulasi,
yaitu 3,25.

4.2.1.3 Dampak terhadap Karakter
Berdasarkan hasil pretest dan posttest, persentase peningkatan yang
tertinggi terdapat pada indikator mengakui kesalahan, yaitu 300,00%. Persentase
peningkatan indikator bersikap baik sebesar 292,30%, indikator meminta maaf dan
berusaha berdamai sebesar 100%, indikator merasa bersalah dan mengetahui sikap
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baik sebesar 76,00%, indikator memahami tindakan sebesar 65,78%, indikator
mengetahui perbaikan tindakan sebesar 50%, dan indikator dapat dipercaya sebesar
39,68%. Sementara itu, persentase peningkatan yang terendah terdapat pada
indikator

antisipasi

resiko,

yaitu

33,33%.

Indikator-indikator

tersebut

dikelompokkan menjadi tiga kata kunci, yaitu sifat jujur, tanggung jawab, dan
integritas. Indikator dapat dipercaya dan mengakui kesalahan termasuk dalam kata
kunci kejujuran. Indikator meminta maaf, bersikap baik, merasa bersalah, dan
berusaha berdamai termasuk dalam kata kunci tanggung jawab. Sementara itu,
indikator memahami tindakan, antisipasi resiko, mengetahui sikap baik, dan
mengetahui perbaikan tindakan termasuk dalam kata kunci integritas. Peningkatan
indikator-indikator hati nurani melatih anak untuk berkata dan bertindak jujur,
mengetahui perbaikan tindakan sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah
dilakukan, memiliki prinsip kebenaran. Oleh karena itu, hati nurani melibatkan
pengembangan diri anak secara holistik karena mencakup dimensi kognitif, afektif,
dan psikomotoris.
Temuan ini sejalan dengan komponen karakter yang baik terdiri dari
mengetahui kebaikan melalui pengetahuan moral (Moral knowing), menghendaki
kebaikan melalui perasaan moral (Moral feeling), dan mengerjakan kebaikan
melalui tindakan moral (Moral action) (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60-63).
Pengetahuan moral adalah wawasan mengenai nilai moral yang berlaku di
lingkungan tempat tinggal (Mustoip, Muhammad, & Zulela, 2018: 41).
Pengetahuan moral mencakup kesadaran moral, mengetahui nilai moral,
pengambilan perspektif, alasan moral, pengambilan keputusan, dan tahu diri
(Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60). Perasaan moral adalah mengetahui dan
memahami suatu tindakan (Mustoip, Muhammad, & Zulela, 2018: 43). Perasaan
moral mencakup hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian
diri, dan kerendahan hati (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60). Tindakan moral
adalah pelaksanaan dari pengetahuan moral dan perasaan moral (Mustoip,
Muhammad, & Zulela, 2018: 46). Tindakan moral mencakup kompetensi,
komitmen, dan kebiasaan (Lickona, dalam Nugroho, 2018: 60). Kemudian, salah
satu kebajikan utama yang akan membentuk karakter anak untuk digunakan dalam
kehidupannya, yaitu hati nurani (Borba, 2008: 306). Temuan penelitian ini
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menunjukkan bahwa permainan tradisional berdampak secara signifikan terhadap
hati nurani anak secara holistik yang mencakup pengembangan tiga komponen
karakter yang baik.
Pada penelitian ini, analisis semantik digunakan untuk menglasifikasi katakata kunci berdasarkan rumpun makna indikator hati nurani. Analisis semantik
adalah menemukan makna dari rumpun kata dan pengunaan makna yang konsisten
(Scott, 2009: 10). Berikut ini diagram analisis semantik hati nurani.

Bagan 4.1 Diagram Analisis Semantik Hati Nurani

Berdasarkan bagan di atas, indikator-indikator hati nurani dikelompokkan
menjadi tiga subvariabel, yaitu memahami norma, bersikap baik, dan bertindak
baik. Ketiga subvariabel tersebut dikelompokan dalam tiga komponen karakter
yang baik, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Kemudian, ketiga
komponen karakter yang baik tersebut menuju hati nurani. Subvariabel yang paling
banyak memuat indikator, yaitu memahami norma dengan indikator memahami
tindakan, antisipasi resiko, mengakui kesalahan, mengetahui sikap baik, dan
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mengetahui perbaikan tindakan. Indikator dapat dipercaya, bersikap baik, dan
merasa bersalah termasuk dalam subvariabel bersikap baik. Sementara itu,
subvariabel yang paling sedikit memuat indikator, yaitu bertindak baik dengan
indikator meminta maaf dan berusaha berdamai. Adapun subvariabel pahami norma
termasuk dalam moral knowing, subvariabel bersikap baik termasuk dalam moral
knowing, dan subvariabel bertindak baik termasuk moral action. Semua indikator
yang dikelompokkan dalam subvariabel tersebut mengarah pada hati nurani secara
utuh.
Pemetaan hati nurani menggunakan cara deduktif dan induktif. Cara dedutif
digunakan pada penyusunan instrumen penelitian hati nurani dengan tiga langkah,
yaitu 1) mempelajari ruang lingkup teoretis hati nurani, 2) divergensi hati nurani
dalam indikator-indikator yang lebih spesifik, 3) menerjemahkan setiap indikator
dalam pernyataan-pernyataan kuesioner. Cara induktif digunakan pada analisis dan
pembahasan hasil penelitian, dengan empat langkah, yaitu 1) pemetaan kata-kata
kunci dari tiap pernyataan, 2) pengelompokan berdasarkan abstraksi kluster tematema yang lebih umum, 3) pengelompokan kluster dalam 3 dimensi karakter, yaitu
pikiran (cipta), perasaan (rasa), dan tindakan (karsa), dan 4) konvergensi dalam
hati nurani.

4.2.2

Tinjauan dalam Konteks Teoretis
Penelitian ini sejalan dengan pembelajaran yang efektif sehingga anak

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan sikap serta merasa antusiasme saat
belajar (Dewi & Budiana, 2018: 51). Pembelajaran berbasis budaya yang
merupakan penciptaan lingkungan belajar melalui pengalaman kontekstual dengan
kemampuan berpikir dan mencipta. Pengalaman kontekstual di Indonesia yang
sesuai dengan kegiatan anak usia 9-12 tahun adalah permainan tradisional. Pada
penelitian ini, permainan tradisional dipilih sebagai salah satu upaya melestarikan
budaya yang kemudian pengembangannya didasarkan oleh teori pembelajaran
berbasis yang menyesuaikan dengan cara otak untuk belajar secara alami, yaitu 1)
kaya variasi agar memberikan keberagaman dari hal yang dipelajari beserta
keberagaman cara belajar (Jensen, 2011: 168), 2) kaya stimulus melalui audio,
visual, dan kinetik (Jensen, 2011: 41-46), dan 3) menyenangkan agar anak dapat
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memahami dan mengekspresikan emosi (Jensen, 2011: 120-123). Pada hal ini,
modul dinilai oleh validator menunjukkan bahwa indikator kaya variasi, kaya
stimulasi, dan menyenangkan dalam modul permainan tradisional memiliki skor
sebesar 3,50, 3,25, dan 3,75 serta dapat memberi dampak pada peningkatan hati
nurani. Indikator kaya variasi ditunjukan dengan menggunakan lima permainan
tradisional dari lima daerah yang berbeda dengan lima lagu daerah yang berbeda.
Kegiatan dalam langkah-langkah permainan mencakup bernyanyi, bermain,
mendengarkan penjelasan tentang hati nurani, mengerjakan soal refleksi yang
termasuk menggambar, dan mengerjakan soal formatif. Indikator kaya stimulasi
ditunjukan dengan melakukan kegiatan dalam langkah-langkah kegiatan dengan
menggunakan berbagai fungsi indera, yaitu melihat, mendengarkan, berbicara,
menggerakan tubuh. Indikator menyenangkan ditunjukan oleh antusias anak-anak
saat bermain bahkan ada anak yang mengajak bermain lagi setelah mereka selesai
melakukan lima permainan tradisional dan merasa tidak puas karena merasa durasi
waktu yang sebentar.
Penelitian ini sejalan dengan tahap perkembangan kognitif yang
dikemukakan oleh Jean Piaget (1896-1980), yaitu anak usia 9-12 tahun memiliki
kemampuan berpikir logis dan konkret serta mampu menglasifikasi objek dalam
kelompok yang berbeda-beda (Santrock, 2007: 47-57). Hal ini dilihat dari hasil
validasi modul yang menunjukkan bahwa indikator operasional konkret dalam
modul permainan tradisional memiliki skor 4,00, sehingga dapat memberi dampak
pada peningkatan hati nurani. Operasional konkret ditunjukan dengan
menggunakan alat dan bahan yang merupakan benda-benda konkret di lingkungan
sekitar anak sebagai penciptaan lingkungan permainan tradisional. Selain itu, teori
kontruktivisme Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang merupakan
bentukan pemikiran orang itu sendiri yang terjadi apabila seseorang melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan persoalan atau lingkungan baru, namun
orang lain tetap berperan sebagai yang memacu, mengkritik, dan menantang
dalam pembentukan pengetahuan tersebut (Suparno, 2001: 122-123). Pada
penelitian ini, hasil pretest menunjukkan skor 0,46 atau 46% dan pada
permainan Lehong, anak-anak mengatakan bahwa permainan tersebut
memiliki langkah-langkah yang sama dengan permainan yang biasa mereka
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lakukan walaupun ada perbedaan pada penggunaan alat dan bahan. Kemudian,
teori Vygotsky (1896-1935) mengemukakan bahwa interaksi sosial berperan
penting dalam perkembangan kognitif anak. Salah satu konsep Vygotsky, yaitu
Zone of Proximal Development (ZPD) yang tergantung pada interaksi sosial,
pengaruh orang dewasa, dan kolaborasi anak dengan teman sebaya (Santrock, 2003:
118). Vygotsky memfasilitasi ZPTD dengan cara menerapkan scaffolding, yaitu
memberi bantuan dan bimbingan kepada anak pada awal belajar dan kemudian
anak akan mengambil alih tanggung jawab setelah melakukan kegiatan (Thalib,
2010: 95-96). Pada penelitian ini, kegiatan yang menunjukkan kolaborasi anak
dengan teman sebaya, yaitu permainan dilakukan secara berkelompok. Pengaruh
orang dewasa ditunjukan dengan adanya fasilitator sebagai pengarah dalam
permainan.
Penelitian ini sejalan dengan kompetensi pada abad 21 bahwa anak
seharusnya juga mahir dalam keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan
masalah, kolaborasi, dan kreativitas (WEFUSA, 2015: 1). Pada hal ini, modul
divalidasi menunjukkan bahwa indikator berpikir kritis, kreativitas, komunikasi,
dan kolaborasi yang memiliki skor sebesar 3,75 serta dapat memberi dampak pada
peningkatan hati nurani. Indikator berpikir kritis ditunjukan pada pengerjaan soal
formatif dan sumatif yang menganalisis tindakan berdasarkan pengembangan hati
nurani anak dan ada permainan yang mendorong anak untuk menganalisis.
Indikator kreativitas ditunjukan pada pengerjaan soal refleksi, yaitu menggambar
tindakan yang sesuai dengan hati nurani. Indikator komunikatif, yaitu menjelaskan
hasil gambar pada soal refleksi. Kemudian, indikator kolaborasi ditunjukan pada
pembagian kelompok dalam bermain. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Maghfiro (2020), bahwa anak dapat meningkatkan kemampuan
problem solving, komunikasi, keterampilan sosial, dan mengembangkan emosi.
Mengenai indikator komunikasi, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irman
(2017), bahwa anak-anak yang telibat dalam permainan tradisional lebih bersifat
sosial, yaitu anak terbiasa berbagi dengan teman, melatih kerjasama dalam
kelompok, dan melatih keterampilan komunikasi. Di samping itu, penelitian ini
sejalan dengan teori pendidikan multikultural yang merupakan proses menghargai
perbedaan yang mencakup pola perilaku, keyakinan, dan produk dari berbagai
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kelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi (Santrock, 2007: 170184). Pada hal ini, modul divalidasi menunjukkan bahwa indikator multikultur
memiliki skor sebesar 3,83 dan dapat memberi dampak pada peningkatan hati
nurani. Indikator multikultur ditunjukan dengan menggunakan lima permainan
tradisional dari daerah yang berbeda dan lima lagu daerah yang berbeda. Pada
kegiatan dalam permainan tradisional ditunjukan dengan pembagian kelompok
dengan cara yang adil tanpa membeda-bedakan.
Penelitian ini sejalan dengan perkembangan hati nurani yang merupakan
kombinasi hasil informasi bawaan dan meniru tindakan yang diperoleh dalam
perkembangan kehidupannya (Ibung, 2009: 41-44). Pada kegiatan permainan
tradisional, hati nurani ditunjukan dengan anak mengaku bahwa telah melanggar
peraturan, anak melakukan perintah dari kelompok yang menang, dan kelompok
anak yang menang memberikan hukuman yang bermanfaat bagi kelompok yang
kalah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2017),
bahwa pengembangan modul pembelajaran permainan tradisional terbukti efektif
untuk menanamkan karakter jujur dan disiplin. Selanjutnya, konsep permainan Raje
yang menyerupai permainan Cublak-cublak Suweng sejalan dengan penelitan yang
dilakukan Ariesta (2019), yaitu permainan tersebut dapat mengajarkan anak untuk
tidak mengikuti hawa nafsu, rendah hati, dan selalu melatih kepekaan hati nurani.
Kemudian, pengembangan modul, validasi

yang dinilai oleh validator

menunjukkan bahwa indikator hati nurani dalam modul permainan tradisional
memiliki skor 3,75 dengan kategori sangat tinggi. Dampak implementasi permainan
tradisional terhadap hati nurani anak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Yudiwinata (2014), bahwa permainan tradisional mempunyai nilai dan dampak
bagi perkembangan anak, sehingga anak-anak yang melakukan permainan
tradisional jauh lebih berkembang kemampuan dan karakternya. Selanjutnya,
pembuatan model permainan tradisional sejalan dengan penelitian Widodo dan
Lumintuarso (2017), bahwa implementasi pengembangan buku pedoman model
pembelajaran permainan tradisional dapat membangun karakter siswa SD kelas
atas.
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BAB V
PENUTUP
Bab V menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
5.1

Kesimpulan

5.1.1 Modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak usia 912 tahun dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah ADDIE, yaitu
Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Tahap Analyze
digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara pendidikan karakter
tentang hati nurani dan praktek pembelajaran yang ada di SD. Tahap Design
digunakan untuk tindak lanjut dari temuan kesenjangan yang telah dianalisis
pada tahap analyze dengan merumuskan sasaran-sasaran yang akan dicapai
dalam penelitian. Tahap Develop digunakan untuk mengembangkan isi
modul berdasarkan indikator-indikator yang telah dilakukan pada tahap
design dan melakukan validasi modul melalui expert judgement sebelum
modul diimplementasikan. Setelah divalidasi, dilakukan tahap Implement
yang digunakan untuk mengujicobakan modul secara terbatas dengan
melibatkan delapan anak usia 9-12 tahun. Tahap Evaluate digunakan untuk
melakukan evaluasi formatif dan sumatif serta memperbaiki modul untuk
tahap final.
5.1.2 Kualitas modul permainan tradisional untuk mempertajam hati nurani anak
usia 9-12 tahun adalah “sangat baik”. Hasil uji validitas permukaan untuk
keterbacaan dan kelengkapan menunjukkan skor 3,80 yang termasuk dalam
kategori “sangat baik” dan untuk karakteristik modul menunjukkan skor
3,66 yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Hasil validitas isi
menunjukkan skor 3,71 yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Rerata
total hasil validasi oleh expert judgement dengan 4 validator menunjukkan
skor 3,72 yang termasuk dalam kualifikasi “sangat baik” dengan
rekomendasi “tidak perlu revisi”.
5.1.3 Penerapan modul permainan tradisional berpengaruh terhadap hati nurani
anak usia 9-12 tahun. Hasil uji signifikansi dengan paired samples t test
menunjukkan rerata skor posttest (M = 85,00, SE = 4, 226) lebih tinggi dari
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rerata skor pretest (M = 46,25, SE = 5,957), dan perbedaan skor tersebut
signifikan dengan nilai t = 7, 519, p = 0,000 (p < 0,05). Maka, Hnull ditolak.
Artinya, penerapan modul permainan tradisional berpengaruh terhadap hati
nurani anak. Besar pengaruh perlakuan tersebut (effect size) sebesar r =
0,936 yang masuk kategori “efek besar” dan setara dengan pengaruh
87,60%.

Artinya,

penerapan

modul

permainan

tradisional

dapat

menjelaskan 87,60% perubahan varian yang terjadi pada hati nurani anak.
Efektivitas penerapan modul menunjukkan N-gain score sebesar sebesar
74,643% yang masuk dalam kategori efektivitas “tinggi”.

5.2

Keterbatasan Penelitian

5.2.1 Modul permainan tradisional baru diujikan sampai tahap uji coba terbatas
dengan delapan anak.
5.2.2 Uji efektivitas penerapan modul permainan tradisional baru terbatas pada
sampel kecil dengan menggunakan metode pre-experimental tipe the onegroup pretest posttest design.
5.2.3 Implementasi penelitian ini dilakukan secara terbatas oleh enam orang
pemain dalam setiap permainan tradisional, sehingga adanya penggantian
pemain.
5.2.4 Perubahan pada hati nurani anak hanya diuraikan oleh tiga orang tua karena
anak-anak lainnya hanya tinggal dengan kakek dan nenek mereka,
sedangkan orang tua mereka bekerja di luar kota.
5.2.5 Implementasi penelitian ini dilakukan dalam batasan-batasan sosial yang
ketat karena pandemik covid-19, sehingga dalam satu hari dilakukan dua
permainan.
5.2.6 Validasi terhadap modul permainan tradisional baru melibatkan tiga guru
dan satu seniman pemerhati permainan tradisional.
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5.3

Saran

5.3.1 Perlu uji eksperimental untuk memastikan efektivitas modul permainan
tradisional dengan uji coba skala yang lebih besar.
5.3.2 Perlu dilakukan uji efektivitas permainan tradisional untuk sampel yang
lebih besar dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok
control dengan penelitian true experimental group design.
5.3.3 Penelitian ini perlu dilakukan dengan jumlah pemain tetap dalam skala yang
lebih besar.
5.3.4 Perubahan hati nurani anak perlu diuraikan oleh setiap orang tua.
5.3.5 Penelitian ini perlu dilakukan dengan lebih leluasa setelah pandemi covid19 berakhir.
5.3.6 Perlu melibatkan ahli-ahli dari beberapa bidang yang beragam untuk
memperoleh masukan-masukan yang lebih holistik.
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LAMPIRAN

89

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2.1 Surat Izin Validasi Produk
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Lampiran 3.1 Kuesioner Analisis Kebubutuhan
Lampiran 3.1.1 Instrumen Kuesioner Tertutup untuk Analisis Kebutuhan
KUESIONER ANALISIS KEBUTUHAN

Berilah tanda (√) salah satu pilihan jawaban di bawah ini sesuai dengan praktik
pembelajaran Bapak/Ibu di kelas!

Kriterian penskoran
Skor
4
3
2
1
No.
1.

Keterangan
Sangat sering
Sering
Kadang-kadang
Jarang
Indikator

4

3

2

1

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang beragam untuk
mengasah hati nurani siswa.

2.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang mengaktifkan
kemampuan visual, auditori, dan
kinestetik siswa untuk mengasah hati
nurani siswa.

3.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
antusiasme belajar siswa secara
berkelanjutan untuk mengasah hati
nurani siswa.

4.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang mendorong siswa
terlibat aktif dalam proses pembelajaran
dengan media konkrit untuk mengasah
hati nurani siswa.
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5.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang mengembangkan
kemampuan siswa dalam mengevaluasi
benar salahnya proses pembelajaran
berdasarkan kriteria tertentu untuk
mengasah hati nurani siswa.

6.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang mengembangkan
kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah dengan langkah-langkah tertentu
untuk mengasah hati nurani siswa.

7.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang menghasilkan produk
pembelajaran yang relevan untuk
mengasah hati nurani siswa. (prakarya,
portofolio, alat peraga, lukisan, patung,
miniatur, maket, karikatur, puisi, lagu,
dsb).

8.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
kemampuan interaksi multiarah untuk
mengasah hati nurani siswa.

9.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
kemampuan siswa dalam mencapai tujuan
bersama dengan peran yang berbeda-beda
secara berkelompok untuk mengasah hati
nurani siswa.

10.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang memfasilitasi
keberagaman budaya yang berbeda untuk
mengasah hati nurani siswa.
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11.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran dengan langkah-langkah
dari berbagai permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani siswa.

12.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran dengan permainan yang
edukatif tanpa kekerasan, perundungan,
bias gender, dan tidak mengandung unsur
SARA untuk mengasah hati nurani siswa.

13.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih siswa
untuk berperilaku dan berkata jujur.

14.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih siswa
untuk berani menerima risiko dari
tindakannya yang salah.

15.

Bapak/Ibu menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih siswa
bertindak sesuai dengan prinsip
kebenaran.
Subtotal
Total
Rerata

.................................., ............................................
Guru

(……………………………………….)
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Lampiran 3.1.2 Instrumen Kuesioner Terbuka untukAnalisis Kebubutuhan
ISIAN KUESIONER ANALISIS KEBUTUHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan praktik pembelajaran
Bapak/Ibu!

1.

Bagaimana upaya pengembangan hati nurani di sekolah Bapak/Ibu?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2.

Media apa saja yang digunakan untuk pengembangan kepekaan hati

nurani di sekolah Bapak/Ibu? Bagaimana efektivitasnya?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3.

Apakah di sekolah Bapak/Ibu sudah pernah mengembangkan hati nurani

dengan strategi “bermain”? Bila sudah apakah strategi “bermain” dilakukan ketika
pembelajaran atau dilakukan dalam kegiatan khusus?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam upaya pengembangan hati
nurani di sekolah Bapak/Ibu?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Bantuan apakah yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan hati nurani di
sekolah Bapak/Ibu?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................, .....................................

Guru

(...........................................................)
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Lampiran 3.2 Instrumen Validasi Keterbacaan dan Kelengkapan Modul
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Lampiran 3.3 Instrumen Validasi Karakteristik Modul

97

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 3.4 Instrumen Validasi Isi Modul
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Lampiran 3.5 Evaluasi Formatif dengan Tes Pilihan Ganda

LATIHAN SOAL 1
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!

1. Saat mengantre, kamu terdorong oleh temanmu, sehingga kamu tidak
sengaja mendorong orang yang sedang mengantre di depanmu dan orang itu
marah kepadamu. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. meminta maaf karena mendorongnya.
B. mengatakan bahwa bukan kamu yang mendorong tetapi temanmu.
C. menyalahkan temanmu karena sudah mendorong.

2. Ketika mengerjakan Penilaian Akhir Semester, temanmu memberi tahu
jawabannya kepadamu tanpa diketahui oleh guru. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. menerima jawaban dari teman.
B. ikut memberi jawaban untuk teman.
C. tidak menerima jawaban dari teman.

3. Ketika kamu disuruh untuk berbelanja oleh orang tuamu, ternyata ada sisa
uang dan kamu ingin membeli jajan. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. langsung membeli jajan dan mengatakan bahwa kamu telah membeli
jajan.
B. kembali ke rumah dan mengatakan bahwa kamu ingin meminta sisa
uang untuk jajan.
C. langsung membeli jajan dan mengatakan bahwa tidak ada sisa uang.
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4. Kamu sedang jalan menuju ruang kelas dan melihat temanmu kesulitan
membuka pintu karena ia sedang membawa banyak buku. Tindakan yang
kamu lakukan adalah…
A. membantu teman membawa buku dan menyuruhnya untuk
membuka pintu.
B. sengaja berjalan lambat karena tidak mau membuka pintu.
C. membukakan pintu untuk teman.

5. Kamu sedang kejar-kejaran dengan temanmu, tetapi ada temanmu yang lain
menghadangmu. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. berhenti berlari agar tidak menabrak teman.
B. tetap berlari walaupun dihadang.
C. sengaja menabrak teman yang menghadang.

6. Ketika kamu tidak sengaja mendorong teman hingga membuatnya jatuh dan
menangis karena terluka lalu ia marah kepadamu. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. meminta maaf dan membiarkannya karena dia marah.
B. meminta maaf dan membantunya walaupun dia marah.
C. membiarkannya dan memanggil orang lain untuk membantunya.

7. Ketika kamu tidak sengaja mendorong teman hingga membuatnya jatuh dan
menangis. Tindakan yang kamu lakukan adalah….
A. meminta maaf karena telah membuatnya jatuh.
B. meminta maaf dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahanmu.
C. membiarkannya dan mengejeknya karena cengeng.

8. Ketika kamu tidak sengaja mendorong teman hingga membuatnya jatuh dan
menangis karena terluka lalu ia marah kepadamu. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. memanggil orang lain untuk membantunya.
B. membiarkannya karena dia marah.
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C. membantunya walaupun dia marah.

9. Ketika temanmu tidak sengaja menabrakmu dan membuatmu terluka.
Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. memaafkannya dan meminta teman untuk berhati-hati ketika
berjalan.
B. memukulnya hingga terluka supaya ia juga merasakan sakit.
C. memaafkannya setelah memukulnya hingga terluka.

10. Ketika mengerjakan Penilaian Akhir Semester, temanmu memberi tahu
jawabannya kepadamu. Namun, guru tidak mengetahuinya. Tindakan yang
kamu lakukan adalah…
A. tetap bekerjasama dengan teman walaupun tidak diketahuan.
B. tidak mau menerima jawaban dari teman dan mengerjakannya
sendiri.
C. tidak mau menerima jawaban teman saat guru melihat kearahmu.
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LATIHAN SOAL 2
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!

1. Saat bermain bola, kamu tidak sengaja menendang bola hingga terkena
temanmu. Tidakan yang kamu lakukan adalah…
A. temanmu yang tidak bisa menghindari bola.
B. meminta maaf karena mendang bola kearahnya.
C. diam saja karena tidak tahu.

2. Ketika guru memberimu tugas untuk menggambar suatu benda, kamu tidak
bisa menggambarnya tetapi temanmu bisa menggambar dengan bagus.
Tindakan yang kamu lakukan…
A. menggambar sendiri karena itu adalah tugasmu.
B. meminta teman untuk mengambarkannya karena guru tidak akan
mengetahuinya.
C. tidak mau menggambar karena tidak bisa menggambar.

3. Di sekolah, kamu memakan makanan yang dilarang orang tuamu karena
dapat menyebabkan kamu batuk. Tiba di rumah, kamu batuk-batuk dan
orang tuamu menanyakan makanan apa saja yang kamu makan. Tindakan
yang kamu lakukan adalah…
A. pura-pura lupa agar tidak dimarahi orang tua.
B. menyalahkan penjual yang membuat kamu batuk.
C. menyebutkan makanan yang sebenarnya dilarang orang tuamu.

4. Di sekolah, teman sekelasmu datang dengan menggunakan tongkat karena
kakinya terluka. Saat istirahat, semua temanmu keluar kelas untuk bermain,
sedangkan kamu masih dikelas bersama temanmu yang sakit. Tindakan
yang kamu lakukan adalah…
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A. ikut bermain bersama teman-teman lainnya.
B. tetap di kelas bersama teman yang sedang sakit.
C. menyuruh teman yang sakit untuk pulang.

5. Saat guru sedang menjelaskan pelajaran, temanmu asyik memainkan
mainan tanpa memperhatikan guru. Kamu pun ingin memainkan mainanmu
juga. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. menyimpan mainan dan memperhatikan guru.
B. ikut memainkan mainan tanpa memperhatikan guru.
C. memberitahu guru agar memarahi teman yang sedang bermain.

6. Kamu dan temanmu sedang berlarian di dalam kelas, sehingga temanmu
tidak sengaja menjatuhkan botol minum teman lainnya hingga pecah.
Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. meminta maaf kepada teman pemilik botol minum yang pecah.
B. menyalahkan teman yang menjatuhkan botol minum.
C. diam saja agar tidak ikut disalahkan.

7. Ketika kamu tidak sengaja menginjak kaki temanmu. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. meminta maaf sambil tertawa.
B. meminta maaf sambil menanyakan keadaan kakinya.
C. Meminta maaf sambil menyalahkan temanmu.

8. Ketika ada tamu datang ke rumahmu. Tindakan yang kamu lakukan
adalah…
A. menyuruh orang lain untuk membukakan pintu.
B. membukakan pintu kemudian berlari ke dalam rumah.
C. membukakan pintu dan bertanya ingin menemui siapa.
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9. Ketika ada dua orang temanmu sedang berkelahi. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. mencegah mereka agar tidak berkelahi lagi.
B. mendukung satu teman untuk memukul teman yang lain.
C. pura-pura tidak melihat ada perkelahian.

10. Kamu sedang bermain kejar-kejaran dengan temanmu walaupun sedang
banyak orang yang berjalan. Kemudian kamu tidak sengaja menabrak orang
dan kamu sudah meminta maaf. Tindakan yang kamu lakukan setelah itu
adalah…
A. melanjutkan bermain kejar-kejaran walaupun banyak orang.
B. melanjutkan bermain kejar-kejaran sambil teriak agar semua orang
tidak menghalangi.
C. melanjutkan bermain kejar-kejaran di lapangan yang tidak banyak
orang.
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LATIHAN SOAL 3
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!

1. Saat kamu bercanda dengan temanmu, temanmu marah kepadamu.
Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. mengatakan bahwa ia tidak perlu marah karena hanya bercanda.
B. diam saja karena hanya bercanda
C. meminta maaf karena membuatnya marah walaupun hanya
bercanda.

2. Ketika sedang bermain dengan teman-teman, tanpa disadari sehelai daun
menyangkut di kepala temanmu, sehingga teman-temanmu yang lain
tertawa tanpa memberitahuinya. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. mengambil daun yang ada di kepala temanmu.
B. ikut tertawa tanpa memberitahu temanmu.
C. memberitahu temanmu setelah temanmu menangis.

3. Kamu disuruh menjaga adikmu yang sakit karena orang tuamu sedang
membeli obat. Namun, teman-temanmu mengajakmu bermain dan kamu
sebenarnya ingin bermain. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. menyuruh adik untuk tidur supaya kamu bisa bermain.
B. menolak ajakan teman-teman dan tetap menjaga adik.
C. menyuruh teman yang lain untuk menjaga adik.

4. Temanmu sedang membawa buku yang sangat banyak dari perpustakaan
dan merasa kesulitan, sedangkan kamu ingin jajan karena lapar. Tindakan
yang kamu lakukan adalah…
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A. tidak memperdulikan teman karena merasa tidak perlu membantu.
B. mengatakan kepada teman untuk meminta tolong kepada orang lain
saja.
C. membantu teman terlebih dahulu sebelum jajan.

5. Kemarin temanmu membawa mainan ke sekolah tanpa ketahuan oleh guru
padahal sudah ada peraturan agar tidak membawa mainan ke sekolah. Tetapi
keesokan harinya ketika kamu membawa mainan, guru meminta mainanmu
dan boleh diambil kembali saat pulang sekolah. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. memberikan mainanmu kepada guru.
B. meminta gurumu memarahi temanmu yang kemarin membawa
mainan juga.
C. mencegah guru untuk mengambil mainanmu.

6. Kamu memaksa temanmu untuk mengerjakan soal yang sulit. Ternyata
jawaban itu salah dan gurumu mengetahui bahwa kamu memaksa temanmu.
Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. mengakui bahwa kamu telah memaksa temanmu.
B. menyalahkan teman karena ia salah menjawab soal.
C. mengakui jika itu hasil jawaban milikmu sendiri.

7. Kamu memaksa temanmu untuk mengerjakan soal yang sulit. Ternyata
jawaban itu salah dan gurumu mengetahui bahwa kamu memaksa temanmu.
Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. meminta maaf tetapi tetap memaksa teman jika tidak ketahuan guru.
B. meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
C. meminta maaf dan mengakui jika itu hasil jawaban milikmu sendiri.

8. Temanmu mengajakmu berbicara tentang mainan yang kalian sukai,
sedangkan saat itu gurumu sedang menjelaskan pelajaran. Tindakan yang
kamu lakukan adalah…
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A. tetap berbicara tentang mainan dengan suara yang pelan.
B. memberikan kertas yang bertuliskan tentang mainan tanpa
memperhatikan guru.
C. memberikan kertas yang bertuliskan nanti saja membicarakan
tentang mainan.

9. Kamu tidak sengaja mendorong temanmu hingga ia terjatuh, sehingga dia
memukulmu. Gurumu meminta kalian bermaaf-maafan. Tindakan yang
kamu lakukan adalah…
A. membalas pukulannya dan menyalahkannya.
B. meminta maaf dan tidak membalas pukulannya.
C. meminta maaf dan memukulkan saat tidak ada guru.

10. Kamu dan temanmu sedang berkelahi dan kamu terluka. guru mencegah
kalian untuk berkelahi dan menasihati kalian. Kalian pun saling meminta
maaf. Tindakan yang kamu lakukan setelah itu aalah…
A. mengajak temanmu untuk berkelahi lagi setelah pulang sekolah.
B. mengajak temanmu untuk bermain bersama lagi.
C. mengajak temanmu untuk bermain setelah kamu memukulnya.
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LATIHAN SOAL 4
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!
1. Saat kamu berlari, temanmu menghadangmu hingga dia terjatuh. Tindakan yang
kamu lakukan adalah…
A. meminta maaf karena membuatnya terjatuh.
B. diam saja karena dia yang seharusnya minta maaf karena telah menghadang.
C. menyalahkannya yang tiba-tiba menghadangmu.

2. Ketika sedang mengantre dengan cara berbaris, kamu harus meninggalkan
antrean karena ingin buang air kecil di kamar mandi. Tindakan yang kamu
lakukan saat ingin mengantre lagi adalah…
A. memotong antrean sesuai posisimu sebelum meninggalkan antrean.
B. mengantre kembali di belakang.
C. memaksa agar orang lain yang berada didepanmu untuk pindah
kebelakang.

3. Setelah olahraga, kamu merasa haus dan kamu hanya minum sedikit karena air
minummu habis. Kamu melihat air minum temanmu masih banyak tetapi
temanmu belum kembali ke kelas. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. meminum air milik teman tanpa sepengetahuannya.
B. meminum air milik teman dan setelah itu baru meminta izin kepada
teman.
C. meminum air milik teman setelah meminta izin terlebih dahulu.

4. Kamu disuruh untuk berbelanja oleh orang tuamu, tetapi kamu sedang asyik
bermain bersama temanmu. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. mau disuruh belanja jika ada imbalannya.
B. mau disuruh belanja walaupun tanpa imbalan.
C. mencari alasan agar tidak disuruh.
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5. Teman-temanmu mengajakmu untuk bermain kejar-kejaran, padahal sekolah
sedang ramai dan guru sudah melarangnya. Tindakan yang kamu lakukan
adalah…
A. ikut bermain kejar-kejaran walaupun dapat menabrak orang lain.
B. tidak ikut bermain kejar-kejaran agar tidak menabrak orang lain.
C. ikut bermain kejar-kejaran dan berhenti jika ada guru.

6. Kamu sedang di kelas sendirian dan tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga di
meja guru hingga pecah. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. membersihkan vas bunga dan memberitahu guru bahwa kamu yang
menjatuhkannya.
B. membiarkan vas bunga dan pura-pura tidak tahu.
C. membersihkan vas bunga agar tidak ketahuan jika kamu yang
menjatuhkannya.

7. Ketika mengerjakan Penilaian Akhir Semester, temanmu memberi tahu
jawabannya kepadamu. Namun, guru mengetahuinya. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. meminta maaf dan menyalahkan teman yang memberi tahu jawaban.
B. pura-pura tidak tahu agar tidak dimarahi.
C. meminta maaf dan mengerjakan PAS sesuai kemampuan sendiri.

8. Saat berjalan di pinggir jalan, temanmu mengajak bermain kejar-kejaran
padahal hal itu dilarang karena dapat membahayakan. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. ikut kejar-kejaran saat tidak ada kendaraan yang lewat.
B. ikut kejar-kejaran hingga ke tengah jalan.
C. memberitahu teman untuk tidak kejar-kejaran saat di jalan raya.
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9. Di kelas ada peraturan agar memainkan mainan saat istirahat saja. Tetapi kamu
tetap memainkan mainanmu saat belajar di kelas dan tidak ketahuan guru
namun temanmu melihatmu. Tindakan yang kamu lakukan setelah itu adalah…
A. menyimpan mainanmu dan memainkannya saat istirahat
B. mengajak temanmu untuk bermain bersama.
C. menyimpan mainanmu saat ketahuan oleh guru.

10. Kamu dan temanmu sedang berlarian di dalam kelas, sehingga temanmu tidak
sengaja menjatuhkan botol minum teman lainnya hingga pecah dan ia
mengajak berkelahi. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. diam saja agar tidak ikut disalahkan.
B. meminta maaf dan mencegah terjadinya perkelahian.
C. meminta maaf namun mengajak untuk berkelahi.
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LATIHAN SOAL 5
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!

1. Saat bermain suatu permainan, kelompokmu menjadi pemenang karena
berbuat curang. Ternyata beberapa dari kelompok lawan mengetahui bahwa
kelompokmu berbuat curang. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. tidak memperdulikan hal itu dan mengganggap kecurangan sebagai
keuntungan kelompokmu agar menjadi pemenang.
B. mengakui jika kelompokmu berbuat curang, sehingga kelompokmu tidak
menjadi pemenang dan namun tetap merasa tidak bersalah.
C. mengakui jika kelompokmu berbuat curang, sehingga kelompokmu tidak
menjadi pemenang dan meminta maaf karena merasa bersalah.

2. Saat bermain suatu permainan, kamu belum menguasai menjadi peraturan
dalam permainan, sehingga kamu tidak menyadari telah berbuat curang.
Ternyata menjadi pemenang dalam perlombaan dan lawan mainmu
mengetahui kecuranganmu. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. tidak memperdulikan hal itu dan mengganggap hal itu sebagai
keuntungan agar kamu menjadi pemenang.
B. mengakui jika kamu belum menguasai peraturan dalam permainan dan
tidak ingin menjadi pemenang.
C. mengakui jika kamu belum menguasai peraturan dalam permainan dan
tetap ingin menjadi pemenang.

3. Saat bermain suatu permainan tebakan dengan cara meraba dengan mata
tertutup, kamu bertugas sebagai orang yang menebak namun kain yang
menutupi matamu dapat tembus pandang, sehingga kamu dapat menebak
dengan benar. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
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A. kamu menganggap sebagai keuntungan agar kamu menjadi pemenang dan
melanjutkan permainan.
B. kamu memberitahukan kepada temanmu untuk mengganti kain ketika
kamu sudah berhasil menebak dengan benar dan melanjutkan permainan.
C. kamu memberitahukan kepada temanmu untuk mengganti kain dan
melanjutkan permainan.

4. Saat bermain suatu permainan yang menjadikanmu sebagai penjaga lawan
main, kamu bisa saja menangkap lawan mainmu dengan cara mendorong lawan
main tanpa diketahui dan kelompokmu menjadi pemenang. Tindakan yang
akan kamu lakukan adalah…
A. tetap bermain sesuai peraturan walaupun kelompokmu bisa saja tidak
menjadi pemenang.
B. sedikit mendorong lawan main tanpa diketahui dan kelompokmu menjadi
pemenang.
C. menganggap jika terjatuh merupakan hal yang biasa terjadi saat
permainan, sehingga kamu mendorong lawan main agar kelompokmu
menjadi pemenang.

5. Saat bermain suatu permainan yang menjadikan satu temanmu sebagai penjaga
benda, sedangkan kamu dan teman-temanmu bersembunyi. Namun temantemanmu yang lain mengajakmu untuk meninggalkan temanmu yang bertugas
sebagai penjaga seorang diri agar ia menangis dan malah beberapa temanmu
sudah pergi. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. menganggap hal itu sebagai candaan dan mengikuti ajakan temantemanmu.
B. mengajak teman-temanmu yang masih ada untuk bermain sesuai
peraturan.
C. meminta teman-temanmu yang masih ada untuk bermain sesuai peraturan,
sedangkan kamu pergi.
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6. Saat bermain suatu permainan, kelompokmu menjadi pemenang karena
berbuat curang. Ternyata beberapa dari kelompok lawan mengetahui bahwa
kelompokmu berbuat curang. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. tidak memperdulikan hal itu dan mengganggap kecurangan sebagai
keuntungan kelompokmu agar menjadi pemenang.
B. meminta kelompok lawan agar menemukan bukti kecurangan yang
kelompokmu lakukan.
C. mengakui jika kelompokmu berbuat curang, sehingga kelompokmu tidak
menjadi pemenang.

7. Saat bermain suatu permainan, kamu belum menguasai menjadi peraturan
dalam permainan, sehingga kamu tidak menyadari telah berbuat curang.
Ternyata menjadi pemenang dalam perlombaan dan lawan mainmu
mengetahui kecuranganmu. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. mengakui jika kamu belum menguasai peraturan dalam permainan dan
merasa tidak layak untuk menjadi pemenang.
B. tidak memperdulikan hal itu dan mengganggap hal itu sebagai keuntungan
agar kamu menjadi pemenang.
C. mengakui jika kamu belum menguasai peraturan dalam permainan dan
tidak merasa bersalah jika kamu memenangkan permainan.

8. Saat bermain suatu permainan yang menjadikanmu sebagai penjaga lawan
main, tiba-tiba lawan mainmu terjatuh dan terluka, sehingga kamu bisa saja
menangkap lawan mainmu dengan mudah dan kelompokmu menjadi
pemenang. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. menolong lawan main dan menghentikan permainan.
B. menolong lawan main setelah menangkapnya agar kelompokmu menjadi
pemenang.
C. menganggap jika terjatuh merupakan hal yang biasa terjadi saat
permainan.
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9. Saat bermain suatu permainan yang menjadikanmu sebagai penjaga lawan
main, tanpa sengaja lawan mainmu terjatuh karena terdorong olehmu. Padahal
saat itu kamu sedang menjaga lawan main lainnya. Tindakan yang akan kamu
lakukan adalah…
A. meminta maaf setelah permainan selesai.
B. menganggap jika terjatuh merupakan hal yang biasa terjadi saat
permainan.
C. menolong lawan main yang terjatuh walaupun kamu gagal menjaga lawan
main lainnya.

10. Ketika bermain suatu permainan, terdapat peraturan bahwa kamu boleh
menyentuh lawan main. Namun saat kamu menyentuh lawan mainmu, lawan
mainmu malah merasa kesakitan karena merasa dipukul olehmu. Tindakan
yang akan kamu lakukan adalah…
A. kamu menganggap biasa saja dan melanjutkan permainan.
B. kamu menyadari kesalahanmu dengan segera menyentuh pelan dan
melanjutkan permainan.
C. kamu mengatakan bahwa seperti itu aturan permainan dan melanjutkan
permainan.
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Lampiran 3.6 Evaluasi Sumatif dengan Tes Pilihan Ganda
Pretest dan Posttest
Nama :
Usia

:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda (x) pada satu
pilihan jawaban A, B, atau C yang kamu anggap benar!
1. Saat kamu bercanda dengan temanmu, temanmu marah kepadamu. Tindakan
yang kamu lakukan adalah…
A. mengatakan bahwa ia tidak perlu marah karena hanya bercanda.
B. meminta maaf karena membuatnya marah walaupun hanya bercanda.
C. diam saja karena hanya bercanda

2. Ketika mengerjakan Penilaian Akhir Semester, temanmu memberi tahu
jawabannya kepadamu tanpa diketahui oleh guru. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. tidak menerima jawaban dari teman.
B. menerima jawaban dari teman.
C. ikut memberi jawaban untuk teman.

3. Kamu disuruh menjaga adikmu yang sakit karena orang tuamu sedang membeli
obat. Namun, teman-temanmu mengajakmu bermain dan kamu sebenarnya
ingin bermain. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. menyuruh adik untuk tidur supaya kamu bisa bermain.
B. menolak ajakan teman-teman dan tetap menjaga adik.
C. menyuruh teman yang lain untuk menjaga adik.

4. Kamu sedang jalan menuju ruang kelas dan melihat temanmu kesulitan
membuka pintu karena ia sedang membawa banyak buku. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. membantu teman membawa buku dan menyuruhnya untuk membuka
pintu.
B. sengaja berjalan lambat karena tidak mau membuka pintu.
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C. membukakan pintu untuk teman.

5. Saat bermain suatu permainan yang menjadikan satu temanmu sebagai penjaga
benda, sedangkan kamu dan teman-temanmu bersembunyi. Namun temantemanmu yang lain mengajakmu untuk meninggalkan temanmu yang bertugas
sebagai penjaga seorang diri agar ia menangis dan malah beberapa temanmu
sudah pergi. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. mengajak teman-temanmu yang masih ada untuk bermain sesuai
peraturan.
B. menganggap hal itu sebagai candaan dan mengikuti ajakan temantemanmu.
C. meminta teman-temanmu yang masih ada untuk bermain sesuai peraturan,
sedangkan kamu pergi.

6. Saat bermain suatu permainan, kelompokmu menjadi pemenang karena
berbuat curang. Ternyata beberapa dari kelompok lawan mengetahui bahwa
kelompokmu berbuat curang. Tindakan yang akan kamu lakukan adalah…
A. mengakui jika kelompokmu berbuat curang, sehingga kelompokmu tidak
menjadi pemenang.
B. tidak memperdulikan hal itu dan mengganggap kecurangan sebagai
keuntungan kelompokmu agar menjadi pemenang.
C. meminta kelompok lawan agar menemukan bukti kecurangan yang
kelompokmu lakukan.
7. Ketika mengerjakan Penilaian Akhir Semester, temanmu memberi tahu
jawabannya kepadamu. Namun, guru mengetahuinya. Tindakan yang kamu
lakukan adalah…
A. meminta maaf dan menyalahkan teman yang memberi tahu jawaban.
B. meminta maaf dan mengerjakan PAS sesuai kemampuan sendiri.
C. pura-pura tidak tahu agar tidak dimarahi.
8. Ketika ada tamu datang ke rumahmu. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. menyuruh orang lain untuk membukakan pintu.
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B. membukakan pintu kemudian berlari ke dalam rumah.
C. membukakan pintu dan bertanya ingin menemui siapa.

9. Ketika ada dua orang temanmu sedang berkelahi. Tindakan yang kamu lakukan
adalah…
A. mendukung satu teman untuk memukul teman yang lain.
B. mencegah mereka agar tidak berkelahi lagi.
C. pura-pura tidak melihat ada perkelahian.

10. Kamu dan temanmu sedang berlarian di dalam kelas, sehingga temanmu tidak
sengaja menjatuhkan botol minum teman lainnya hingga pecah dan ia
mengajak berkelahi. Tindakan yang kamu lakukan adalah…
A. diam saja agar tidak ikut disalahkan.
B. meminta maaf namun mengajak untuk berkelahi.
C. meminta maaf dan mencegah terjadinya perkelahian.
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Lampiran 3.7 Kunci Jawaban Evaluasi
Lampiran 3.7.1 Kunci Jawaban Tes Formatif
No. Kunci No. Kunci
1
2
1. A
11. B
2. C
12. A
3. B
13. C
4. C
14. B
5. A
15. A
6. B
16. A
7. A
17. B
8. C
18. C
9. A
19. A
10. B
20. C

No.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kunci
3
C
A
B
C
A
A
B
C
B
B

No.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kunci
4
A
B
C
A
B
A
C
C
B
A

No.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Kunci
5
C
B
C
A
B
C
A
A
C
B

Lampiran 3.7.2 Kunci Jawaban Tes Sumatif
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kunci
B
A
B
C
A

No.
6.
7.
8.
9.
10.

Kunci
A
B
C
B
C
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Lampiran 3.8 Instrumen Evaluasi Perkembangan Hati nurani Anak
KUESIONER UJI COBA PENGEMBANGAN MODUL
Nama Orangtua/wali :
Nama Anak

:

Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1.

Apakah ada perubahan sikap pada anak setelah mengikuti permainan
tradisional untuk mengasah hati nurani anak? Jika ada, jelaskan perubahan
yang terjadi!
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya permainan tradisional
untuk mengasah hati nurani anak?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3.

Bagaimana kritik Bapak/Ibu mengenai permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4.

Bagaimana saran Bapak/Ibu mengenai permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5.

Bagaimana

kesan dan pesan Bapak/Ibu mengenai adanya permainan

tradisional untuk mengasah karater hati nurani anak?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………, ………………….…2020
Orangtua/Wali
………………………………….
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Lampiran 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan
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Lampiran 4.2 Resume Data Analisis Kebutuhan

No

Pernyataan

Responden
1

1

Bapak/Ibu menggunakan

2

3

Rerata
4

5

2

3

2

2

2

2,20

3

3

3

2

3

2,80

3

3

3

3

2

2,80

2

3

2

3

2

2,40

2

3

2

3

2

2,40

model pembelajaran yang
beragam untuk mengasah hati
nurani siswa.
2

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
mengaktifkan kemampuan
visual, auditori, dan kinestetik
siswa untuk mengasah hati
nurani siswa.

3

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
meningkatkan antusiasme
belajar siswa secara
berkelanjutan untuk
mengasah hati nurani siswa.

4

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
mendorong siswa terlibat
aktif dalam proses
pembelajaran dengan media
konkrit untuk mengasah hati
nurani siswa.

5

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan
siswa dalam mengevaluasi
benar salahnya proses
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No

Pernyataan

Responden
1

2

3

Rerata
4

5

pembelajaran berdasarkan
kriteria tertentu untuk
mengasah hati nurani siswa.
6

Bapak/Ibu menggunakan

3

3

2

3

2

2,60

2

2

2

2

3

2,20

3

2

2

2

3

2,40

2

1

2

3

3

2,20

model pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan
siswa dalam memecahkan
masalah dengan langkahlangkah tertentu untuk
mengasah hati nurani siswa.
7

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
menghasilkan produk
pembelajaran yang relevan
untuk mengasah hati nurani
siswa. (prakarya, portofolio,
alat peraga, lukisan, patung,
miniatur, maket, karikatur,
puisi, lagu, dsb).

8

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
meningkatkan kemampuan
interaksi multiarah untuk
mengasah hati nurani siswa.

9

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
meningkatkan kemampuan
siswa dalam mencapai tujuan
bersama dengan peran yang
berbeda-beda secara
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No

Pernyataan

Responden
1

2

3

Rerata
4

5

berkelompok untuk mengasah
hati nurani siswa.
10

Bapak/Ibu menggunakan

2

1

2

3

2

2,00

1

1

2

2

2

1,60

3

3

3

3

2

2,80

3

3

3

3

3

3,00

3

3

2

3

2

2,60

model pembelajaran yang
memfasilitasi keberagaman
budaya yang berbeda untuk
mengasah hati nurani siswa.
11

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran dengan
langkah-langkah dari berbagai
permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani siswa.

12

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran dengan
permainan yang edukatif
tanpa kekerasan,
perundungan, bias gender,
dan tidak mengandung unsur
SARA untuk mengasah hati
nurani siswa.

13

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
dapat melatih siswa untuk
berperilaku dan berkata jujur.

14

Bapak/Ibu menggunakan
model pembelajaran yang
dapat melatih siswa untuk
berani menerima risiko dari
tindakannya yang salah.
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No

Pernyataan

Responden
1

15

Bapak/Ibu menggunakan

2

3
3

Rerata
4

3

5

3

3

2

2,80

2,47

2,47 2,33 2,67 2,33 2,45

model pembelajaran yang
dapat melatih siswa bertindak
sesuai dengan prinsip
kebenaran..
Rerata
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Lampiran 4.2.1 Resume Isian Analisis Kebutuhan
Lampiran 4.2.1.1 Resume Isian Analisis Kebutuhan Responden 1
No
1.

Pertanyaan

Jawaban Responden

Bagaimana upaya pengembangan

Mengadakan piket harian dan kerja

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu?

bakti membersihkan ruang kelas,
sehingga dapat melatih siswa untuk
saling tolong menolong.

2.

Media apa saja yang digunakan Media yang digunakan, yaitu cerita
untuk pengembangan kepekaan hati atau dongeng yang berisi tentang
nurani

di

sekolah

Bapak/Ibu? sikap tolong-menolong dan berkata

Bagaimana efektivitasnya?

jujur, kemudian siswa bermain
peran. Kegiatan ini sangat efektif
karena siswa sangat antusias dalam
bermain peran.

3.

Apakah di sekolah Bapak/Ibu sudah

Sudah, Kegiatan berupa bermain

pernah mengembangkan hati nurani

peran yang disesuaikan dengan

dengan strategi “bermain”? Bila

tema pembelajaran saat kegiatan

sudah apakah strategi “bermain”

belajar mengajar di kelas.

dilakukan ketika pembelajaran atau
dilakukan dalam kegiatan khusus?
4.

Kesulitan-kesulitan apa saja yang

Kesulitan yang dihadapi, yaitu ada

dihadapi dalam upaya

siswa yang malu untuk bermain

pengembangan hati nurani di

peran dan beberapa siswa

sekolah Bapak/Ibu?

membawa karakter yang tidak baik
dari luar sekolah kemudian mereka
terapkan di lingkungan sekolah.

5.

Bantuan apakah yang dibutuhkan

Bantuan yang dibutuhkan berupa

dalam upaya pengembangan hati

pembimbingan dan pengarahan

nurani di sekolah Bapak/Ibu?

bagi wali murid untuk penguatan
karakter di rumah.
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Lampiran 4.2.1.2 Resume Isian Analisis Kebutuhan Responden 2
No
1.

Pertanyaan

Jawaban Responden

Bagaimana upaya pengembangan

Pengembangan karakter yang bisa

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu?

kami upayakan adalah dengan dua
aspek yakni olah batin dan olah
karsa yang meliputi penguatan
karakter siswa dalam ketaqwaan,
tanggung jawab, disiplin, dll. Tidak
lupa juga penguatan dalam aspek
kesopanan, keramahan, dll.

2.

Media apa saja yang digunakan Cerita bergambar, dongeng, drama.
untuk

pengembangan

kepekaan Media di atas dirasa cukup efektif

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu? karena dengan melihat gambar,
Bagaimana efektivitasnya?

mendengar, dan melihat drama, anak
bisa menerima/menangkap isi cerita
dengan baik karena bisa melihat
secara langsung.

3.

Apakah di sekolah Bapak/Ibu

Pernah, biasanya strategi bermain

sudah pernah mengembangkan

dilaksanakan ketika pembelajaran

hati nurani dengan strategi

karena dalam pembelajaran K13

“bermain”? Bila sudah apakah

terdapat banyak materi yang di

strategi “bermain” dilakukan

dalamnya mencakup permainan.

ketika pembelajaran atau
dilakukan dalam kegiatan khusus?
4.

Kesulitan-kesulitan apa saja yang
dihadapi
pengembangan

dalam
hati

sekolah Bapak/Ibu?

-

upaya
nurani

Sekolah belum dapat memilih
nilai karakter yang sesuai

di

dengan visi sekolah.
-

Pemahaman guru tentang
pendidikan karakter belum
sepenuhnya tercapai.
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No

Pertanyaan

5.

Bantuan apakah yang dibutuhkan

Jawaban Responden
-

Kekompakan dewan guru untuk

dalam upaya pengembangan hati

mengembangkan pendidikan

nurani di sekolah Bapak/Ibu?

karakter.
-

Memberi contoh dan teladan
perilaku yang baik pada siswa.

-

Kerjasama dan komunikasi yang
baik antar warga sekolah dengan
wali murid.
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Lampiran 4.2.1.3 Resume Isian Analisis Kebutuhan Responden 3
No
1.

Pertanyaan

Jawaban Responden

Bagaimana upaya

-

Diberi tugas kerja kelompok.

pengembangan hati nurani di

-

“Tutor sebaya” membantu teman

sekolah Bapak/Ibu?

yang kurang memahami materi yang
diberikan dengan tulus dan ikhlas.

2.

Media

apa

yang

-

Media “bermain”

untuk

-

Dengan media “bermain” sangat

saja

digunakan

pengembangan hati nurani di

efektif untuk menumbuhkan rasa

sekolah

bekerja sama, saling membantu,

Bapak/Ibu?

Bagaimana efektivitasnya?

tolong menolong, sehingga akan
terbentuk hati nurani yang baik pada
anak.

3.

Apakah di sekolah

-

Sudah

Bapak/Ibu sudah pernah

-

Strategi “bermain” dengan

mengembangkan hati nurani

pembelajaran akan menumbuhkan

dengan strategi “bermain”?

hati nurani anak untuk saling bekerja

Bila sudah apakah strategi

sama, tolong menolong dengan tulus

“bermain” dilakukan ketika

ikhlas, sehingga ada rasa saling

pembelajaran atau dilakukan

menyayangi dan mengasihi.

dalam kegiatan khusus?
4.

Kesulitan-kesulitan apa saja

-

yang dihadapi dalam upaya
pengembangan hati nurani di

yang tinggi dan tidak percaya diri.
-

sekolah Bapak/Ibu?
5.

Bantuan apakah yang

Anak masih mempunyai sikap egois

Anak tidak berani untuk
mengutarakan hal sebenarnya.

-

Diberi pengertian tentang pentingnya

dibutuhkan dalam upaya

bekerja sama, saling menyayangi, dan

pengembangan hati nurani

mengasihi sesame teman dengan hati

di sekolah Bapak/Ibu?

yang tulus dan ikhlas.
-

Memberi contoh
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Lampiran 4.2.1.4 Resume Isian Analisis Kebutuhan Responden 4
No
1.

Pertanyaan

Jawaban Responden

Bagaimana upaya pengembangan

Selalu disampaikan dan

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu?

diintegrasikan dengan mata
pelajaran.

2.

Media apa saja yang digunakan Gambar, video/film, dan buku cerita.
untuk

pengembangan

kepekaan Anak lebih memahami dan

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu? mengena, lebih tertarik karena anak
Bagaimana efektivitasnya?

bisa belajar langsung dari
contoh/teladan yang asa dalam
cerita.

3.

Apakah di sekolah Bapak/Ibu

Bahasa Indonesia (tentang

sudah pernah mengembangkan hati tokoh/peran) dan PPKn (permainan
nurani dengan strategi “bermain”?

tradisional).

Bila sudah apakah strategi
“bermain” dilakukan ketika
pembelajaran atau dilakukan
dalam kegiatan khusus?
4.

Kesulitan-kesulitan apa saja yang

-

Kurang kemampuan guru dalam

dihadapi dalam upaya

melaksanakan pengembangan

pengembangan hati nurani di

karakter kepekaan hati nurani.

sekolah Bapak/Ibu?

-

Kurang waktu.

-

Kesadaran anak tentang
kepekaan hati untuk jujur,
sportif kurang.

5.

Bantuan apakah yang dibutuhkan

Sosialisasi dan bimbingan

dalam upaya pengembangan hati

konseling/penyuluhan untuk guru

nurani di sekolah Bapak/Ibu?

dan siswa tentang hati nurani.
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Lampiran 4.2.1.5 Resume Isian Analisis Kebutuhan Responden 5
No
1.

Pertanyaan

Jawaban Responden

Bagaimana upaya pengembangan

Upaya pengembangan hati nurani

hati nurani di sekolah Bapak/Ibu?

di sekolah kami hanya dengan
bermain dengan media sederhana.

2.

Media apa saja yang digunakan Media yang digunakan untuk
untuk pengembangan kepekaan hati pengembangan hati nurani di
nurani

di

sekolah

Bapak/Ibu? sekolah kami adalah apa adanya

Bagaimana efektivitasnya?

seperti benda di lingkungan sekolah
(daun, batu-batuan)

3.

Apakah di sekolah Bapak/Ibu sudah

Belum pernah.

pernah mengembangkan hati nurani
dengan strategi “bermain”? Bila
sudah apakah strategi “bermain”
dilakukan ketika pembelajaran atau
dilakukan dalam kegiatan khusus?
4.

Kesulitan-kesulitan apa saja yang Kesulitannya adalah karena
dihadapi
pengembangan

dalam
hati

upaya ketidakpunyanya alat permainan
nurani

di tradisional.

sekolah Bapak/Ibu?
5.

Bantuan apakah yang dibutuhkan

Bantuan yang dibutuhkan dalam

dalam upaya pengembangan hati

upaya pengembangan hati nurani di

nurani di sekolah Bapak/Ibu?

sekolah kami adalah alat permainan
tradisional karena alat tersebut
untuk meningkatkan karakter anak.
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Lampiran 4.3 Resume Data Validasi Keterbacaan dan Kelengkapan Modul
No

Pernyataan

4

A. Keterbacaan
Modul permainan tradisional ini
sudah disusun dengan sistematika
1
yang jelas.

2

Modul permainan tradisional ini
sudah menggunakan tata tulis yang
mudah dibaca.

Modul permainan tradisional ini
sudah menggunakan bahasa
Indonesia yang sesuai dengan
3
PUEBI.
Modul permainan tradisional ini
sudah menggunakan struktur
kalimat yang jelas.
4
Modul permainan tradisional ini
sudah menggunakan tanda baca
5
yang sesuai.
B. Kelengkapan Modul
Modul permainan tradisional ini
sudah dilengkapi dengan halaman
sampul pada bagian depan dan
bagian belakang yang sesuai
6
dengan isi.
Modul permainan tradisional sudah
dilengkapi dengan dasar- dasar
teori yang relevan.
7

Skor
3
2

1

Catatan

4

3

1

Sedikit
perhatikan tata
penulisan
dengan teliti

4

2

2

3

1

4

3

1

8

Modul permainan tradisional ini
sudah dilengkapi dengan contohcontoh permainan tradisional dari
berbagai daerah.

3

1

9

Modul permainan tradisional sudah
dilengkapi dengan langkah-langkah
permainan yang jelas.

3

1

10

Modul permainan tradisional ini
sudah dilengkapi dengan ilustrasi
berupa gambar, tabel, lukisan, atau
tanda- tanda lain yang sesuai.

3
1
Sutotal 128 24
Total
152
Rerata
3,8
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Lampiran 4.4 Resume Data Validasi Karakteristik Modul
No

Pernyataan
4

1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

Modul bisa dipelajari
guru/instruktor secara mandiri.

Skor
3
2

3

2

Modul menggunakan contohcontoh dan ilustrasi.

2

2

Modul menggunakan
permainan yang sesuai dengan
karakter siswa.

3

1

Modul menggunakan bahasa
yang mudah dipahami.

4

Modul menggunakan
rangkuman di akhir dalam
refleksi.

1

Modul menyertakan referensi.

3
4

Modul menggunakan langkahlangkah secara lengkap dari
awal sampai akhir.

3

1

Modul bisa dipelajari tanpa
harus menggunakan sumbersumber lain.

2

2

Catatan
1

Modul mudah disesuaikan
dengan konteks yang berbedabeda.

1
3
Modul mudah dipraktikkan
4
Subtotal 116 36
Total
152
Rerata
3,8

137

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4.5 Resume Data Validasi Isi Modul
No

Pernyataan
4

Validator
2
3
4
3

3

4

3

3

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

1
1

2

3

4

5

6

7

Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang beragam untuk
mengasah hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang mengaktifkan
kemampuan visual, auditori, dan
kinestetik siswa untuk mengasah
hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
antusiasme belajar siswa secara
berkelanjutan untuk mengasah
hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang mendorong
siswa terlibat aktif dalam proses
pembelajaran dengan media
konkret untuk mengasah hati
nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan
siswa dalam mengevaluasi benar
salahnya proses pembelajaran
berdasarkan kriteria tertentu untuk
mengasah hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan
siswa dalam memecahkan
masalah dengan langkah-langkah
tertentu untuk mengasah hati
nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang menghasilkan
produk pembelajaran yang relevan
untuk mengasah hati nurani siswa.

Catatan
4
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No

Pernyataan
1

Validator
2
3

Catatan
4

(prakarya, portofolio, alat peraga,
lukisan, patung, miniatur, maket,
karikatur, puisi, lagu, dsb).
8

9

10

11

12

13

14

Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
kemampuan interaksi multiarah
untuk mengasah hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang meningkatkan
kemampuan siswa dalam
mencapai tujuan bersama dengan
peran yang berbeda-beda secara
berkelompok untuk mengasah hati
nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang memfasilitasi
keberagaman budaya yang
berbeda untuk mengasah hati
nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran dengan langkahlangkah dari berbagai permainan
tradisional untuk mengasah hati
nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran dengan permainan
yang edukatif tanpa kekerasan,
perundungan, bias gender, dan
tidak mengandung unsur SARA
untuk mengasah hati nurani siswa.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih
siswa untuk berperilaku dan
berkata jujur.
Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih
siswa untuk berani menerima

4

4

3

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4
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No

Pernyataan
1

Validator
2
3

Catatan
4

risiko dari tindakannya yang
salah.
15

Modul permainan tradisional
menggunakan model
pembelajaran yang dapat melatih
siswa bertindak sesuai dengan
prinsip kebenaran.
Rerata

4

4

3

4

4

3,7
3

3,5
3

3,8
7
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Lampiran 4.6 Hasil Uji Validasi Permukaan
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Lampiran 4.6.1 Hasil Uji Validasi Keterbacaan dan Kelengkapan Modul
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Lampiran 4.6.2 Hasil Uji Validasi Karakteristik Modul
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Lampiran 4.6.3 Hasil Uji Validasi Isi Modul
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Lampiran 4.7 Hasil Skor Pretest dan Posttest Berdasarkan Indikator

Lampiran 4.8 Tabulasi Data Pretest dan Posttest untuk Analisis Statistik
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Lampiran 4.9 Hasil Pretest dan Posttest Anak
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Lampiran 4.10 Hasil Tes Formatif Anak
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Lampiran 4.11 Hasil Refleksi Anak
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Lampiran 4.12 Hasil Uji Normalitas Distribusi Data

Lampiran 4.13 Hasil Uji Signifikansi
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Lampiran 4.14 Uji N-Gain Skor

Lampiran 4.15 Perhitungan Manual Besar Pengaruh (Effect Size)
𝑡2
𝑟=√ 2
𝑡 + 𝑑𝑓
𝑟=√

𝑟=√

7, 5192
7, 5192 + 8

56,535361
56,535361 + 8

56,535361
𝑟=√
64,535361
𝑟 = √0,8760369528
𝑟 = 0,9359684572
Kemudian, koefisien determinasi digunakan untuk mencari persentase besar
pengaruh, yaitu r2 dan mengalikan dengan 100 sebagai berikut.
Persentase

= r2 x 100

Persentase

= 0,93596845722 x 100

Persentase

= 87,60369528% atau 87,60%
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Lampiran 4.16 Resume Isian Evaluasi Hati nurani Anak
Lampiran 4.16.1 Resume Isian Evaluasi Hati nurani Anak oleh Orang Tua/Wali 1
No
1

Pertanyaan

Jawaban Responden

Apakah ada perubahan sikap

Ada, anak saya bisa belajar

pada anak setelah mengikuti

menghargai saya.

permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak?
Jika ada, jelaskan perubahan
yang terjadi!
2

Bagaimana pendapat

Adanya permainan tradisional, anak

Bapak/Ibu dengan adanya

saya bisa lagi belajar jujur.

permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak?
3

Bagaimana kritik Bapak/Ibu

Belum ada kritik saya.

mengenai permainan
tradisional untuk mengasah
hati nurani anak?
4

Bagaimana saran Bapak/Ibu

Saran saya lebih lagi dikembangkan

mengenai permainan

dan lebih inovasi lagi.

tradisional untuk mengasah
hati nurani anak?
5

Bagaimana kesan dan pesan

Saya sangat sneak anak saya bisa

Bapak/Ibu mengenai adanya

bermain permainan tradisional,

permainan tradisional untuk

nggak main HP terus.

mengasah karater hati nurani
anak?
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Lampiran 4.16.2 Resume Isian Evaluasi Hati nurani Anak oleh Orang Tua/Wali 2
No
1

Pertanyaan
Apakah ada perubahan sikap

Jawaban Responden
Ada, bisa mengolah emosi.

pada anak setelah mengikuti
permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak? Jika
ada, jelaskan perubahan yang
terjadi!
2

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu

Baik.

dengan adanya permainan
tradisional untuk mengasah hati
nurani anak?
3

Bagaimana kritik Bapak/Ibu

Tidak ada.

mengenai permainan tradisional
untuk mengasah hati nurani anak?
4

Bagaimana saran Bapak/Ibu

Lebih dikembangkan lagi.

mengenai permainan tradisional
untuk mengasah hati nurani anak?
5

Bagaimana kesan dan pesan

Anak-anak lebih bisa

Bapak/Ibu mengenai adanya

mengontrol emosi.

permainan tradisional untuk
mengasah karater hati nurani
anak?
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Lampiran 4.16.3 Resume Isian Evaluasi Hati nurani Anak oleh Orang Tua/Wali 3
No
1

Pertanyaan
Apakah ada perubahan sikap

Jawaban Responden
Ada, lebih peka.

pada anak setelah mengikuti
permainan tradisional untuk
mengasah hati nurani anak? Jika
ada, jelaskan perubahan yang
terjadi!
2

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu

Bagus.

dengan adanya permainan
tradisional untuk mengasah hati
nurani anak?
3

Bagaimana kritik Bapak/Ibu

Tidak ada.

mengenai permainan tradisional
untuk mengasah hati nurani anak?
4

Bagaimana saran Bapak/Ibu

Lebih ditingkatkan lagi.

mengenai permainan tradisional
untuk mengasah hati nurani anak?
5

Bagaimana kesan dan pesan

Bagus, bisa menghidupkan lagi

Bapak/Ibu mengenai adanya

permainan tradisional.

permainan tradisional untuk
mengasah karater hati nurani
anak?
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Lampiran 4.17 Resume Log Book

No.
1.

Waktu

Kegiatan

Catatan

21 Agustus

Mengerjakan -

Seorang anak terlambat datang saat

2020,

pretest

mengerjakan pretest

23.00 –

-

23.30 WIB

Seorang anak butuh bantuan kepada
fasilitator untuk dibacakan soal karena
belum bisa membaca.

-

Seorang anak membisikkan jawaban
kepada anak lainnya.

2.

21 Agustus

Bermain

2020,

permainan

23.40 –

Lehong

-

Dua anak saling rebutan penghapus.

-

Dua anak tidak ikut permainan karena
izin mendadak ada acara keluarga.

-

14.00 WIB

Kesulitan bernyanyi lagu daerah karena
tidak hafal nada lagu

-

Anak-anak mengatakan bahwa
permainan tersebut hampir sama
dengan permainan yang biasa mereka
lakukan namun perbedaannya dengan
permainan ini, yaitu terletak pada
penggunaan kaleng

-

Seorang anak tidak menutup mata
dengan benar saat menjadi penjaga.

-

Anak-anak antusias saat bermain

-

Seorang anak mengajak temantemannya untuk memainkan permainan
lagi pada malam hari.

3.

21 Agustus

Mengerjakan Anak-anak aktif bertanya mengenai hati

2020,

refleksi dan

14.00 –

soal formatif

14.30 WIB

1

nurani kepada fasilitator
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4.

21 Agustus

Bermain

2020,

permainan

14.30 –

Kucing

15.00 WIB

Rabun

-

Seorang anak tidak menutup mata
dengan benar saat menjadi penjaga.

-

Seorang anak keluar dari garis namun
tidak mengaku.

-

Seorang anak terjatuh saat berlari
namun tidak ada anak yang membantu
berdiri.

-

Setiap pemain berusaha
menyelamatkan diri sendiri dan tidak
melihat ketika temannya terjatuh.

5.

21 Agustus

Mengerjakan -

Kebingungan dalam menggambarkan

2020,

refleksi dan

ilustrasi hati nurani.

15.00 –

soal formatif -

Seorang anak memberikan contoh

15.30 WIB

2

perilaku yang menggambarkan hati
nurani.

6.

22 Agustus

Bermain

2020,

permainan

digantikan oleh anak lain karena ada

23.00 –

Babulanan

jadwal bimbingan belajar.

23.30 WIB

- Seorang anak tidak ikut bemain dan

- Seorang pemain keluar dari garis namun
tidak mengaku.
- Seorang anak terjatuh dan dibantu oleh
dua anak lainnya.
- Setiap pemain berusaha menyelamatkan
diri sendiri dan teman lainnya,
- Seorang pemain mengaku jika ia keluar
garis.

7.

8.

22 Agustus

Mengerjakan Seorang anak membisikan jawaban ke

2020,

refleksi dan

23.30 –

soal formatif

14.00 WIB

3

22 Agustus

Bermain

2020,

permainan

anak lainnya.

-

Kaki salah seorang pemain yang
sebagai ayam terlihat di luar sarung.
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14.00 –

Makkurung

14.30 WIB

Manuk

-

Ketua menebak tanpa ragu karena
terkecoh dengan jawaban dari
kelompok lain

9.

10

22 Agustus

Mengerjakan Anak-anak mengerjakan sendiri

2020,

refleksi dan

14.30 –

soal formatif

15.00 WIB

4

23 Agustus

Bermain

2020,

permainan

lainnya karena ia ada keperluan

23.00 –

Raje

pribadi.

23.30 WIB

-

-

Seorang anak digantikan oleh anak

Karena pemain berjumlah genap, maka
Raje ada 2 orang.

-

Hukuman yang diberikan dua Raje
kepada kelompok yang kalah adalah
membersihkan sampah di sekitar
tempat bermain.

21.

23 Agustus

Mengerjakan -

Anak-anak mengerjakan soal sendiri.

2020,

refleksi dan

Seorang anak membantu anak yang

23.30 –

soal formatif

belum bisa membaca dengan cara

14.00 WIB

5

membacakan soal.

-

-

Kedua anak yang tergantikan, akhirnya
kembali bermain.

22.

23 Agustus

Mengerjakan -

Seorang anak membutuhkan bantuan

2020,

posttest

kepada fasilitator untuk membacakan

15.00 –
15.30 WIB

soal.
-

Seorang anak membacakan soal untuk
anak yang belum bisa membaca.

-

Anak-anak mengerjakan soal sendiri.

-

Antusiasme anak-anak dengan
menanyakan permainan selanjutnya,
namun kelima permainan sudah
dilakukan.
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Lampiran 5.1 Foto-foto Kegiatan

Menyiapkan Permainan

Bernyanyi

Pembagian Kelompok

Bermain Permainan Lehong

Bermain Permainan Kucing Rabun
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Bermain Permainan Babulanan

Bermain Permainan Makkurung
Manuk

Bermain Permainan Raje

Mengerjakan Refleksi
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Lampiran 5.2 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

168

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5.3 Story Board
No

Tampilan Halaman

1

Keterangan
Sampul depan

Judul

Gambar

Nama penulis

2

Kata Pengantar
Gambar
Judul

Teks

3

Daftar Isi

Gambar
Judul

Bab
Subbab
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No

Tampilan Halaman

4

Keterangan
Bagian 1

Gambar
Judul

Bab 1 Belajar Efektif melalui
Kekayaan Budaya

Quote
Subbab
Gambar

Teori
5

Bab 2 Permainan untuk
Mempertajam Hati Nurani
Gambar
Judul
Quote
Subbab

Teori

6

Bab 3 Pengembangan
Gambar
Judul

Permainan untuk
Mempertajam Hati Nurani

Quote

Teks
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No

Tampilan Halaman

7

Keterangan
Bab 4 Perlunya Mempertajam

Gambar

Hati Nurani

Judul
Quote

Bagan

Teori

8

Bagian 2 Lima Contoh
Gambar
Judul

Pengembangan Permainan
Tradisional

Teks

9

Bab 1 Permainan Lehong
Gambar
Judul

Bab 2 Permainan Kucing Rabun
Bab 3 Permainan Babulanan
Bab 4 Permainan Makkurung
Manuk
Bab 5 Permainan Raje

Teks
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No

Tampilan Halaman

10

Keterangan
Pretest dan Posttest mengenai
Hati Nurani

Gambar
Judul

Soal

11

Kunci Jawaban Latihan Soal
untuk Hati Nurani

Gambar
Judul

Teks

Teks

12

Langkah-langkah Menentukan
Gambar
Judul

Skor Tes

Teks dan Rumus
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No

Tampilan Halaman

13

Keterangan
Glossarium

Gambar
Judul

Teks

14

Daftar Referensi
Gambar
Judul

Teks

15

Sampul belakang
Judul

Foto

Teks
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Beberapa kegiatan yang pernah diikuti peneliti, antara lain:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tahun
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

Nama Kegiatan Kegiatan
Inisiasi Mahasiswa Sanata Dharma
Inisiasi Mahasiswa FKIP Sanata Dharma
Inisiasi Mahasiswa PGSD Sanata Dharma
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PPKMB II
UKM Aikido

10.
11.
12.

2018
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Seminar Kebangsaan Sanata Dharma “Intelektual Muda
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Peserta
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Peserta
Fasilitator
Peserta
Peserta
Peserta
Panitia
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