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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN PERMAINAN
TRADISIONAL ANAK TEMA 2 SUBTEMA 2 UNTUK KELAS I SD
KANISIUS PUGERAN
Ayuni Aminati
Universitas Sanata Dharma
2019
Permainan tradisional adalah salah satu kebudayaan yang harus
dilestarikan. Di era digital ini banyak permasalahan yang timbul akibat kemajuan
teknologi yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui
prosedur pengembangan modul pembelajaran permainan tradisional anak untuk
kelas 1 pada pembelajaran tema 2 subtema 2, dan (2) mengetahui kualitas modul
pembelajaran permainan tradisional anak tema 2 subtema 2 di kelas 1.
Modul pembelajaran permainan tradisional menggunakan tujuh langkah
R&D berdasarkan model pengembangan menurut Sugiyono meliputi: 1) potensi
dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validitas desain, 5) revisi
desain, 6) uji coba, 7) revisi produk. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan
bahan ajar yaitu modul pembelajaran permainan tradisional anak agar membantu
guru merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Modul
pembelajaran permainan tradisional ini telah divalidasi oleh dua dosen ahli dan
satu guru kelas I. Hasil dari ketiga validator tersebut lebih dari 4,2 yang artinya
masuk dalam kategori “sangat baik”. Sehingga, penelitian ini layak diuji cobakan
di tahap selanjutnya. Peneliti membagikan kuesioner uji coba kepada guru agar
peneliti mengetahui bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah melakukan
penelitian. Hasil dari kuesioner uji coba yaitu 4,6 dengan kategori “sangat baik”.
Kata Kunci: Penelitian dan pengembangan, modul pembelajaran permainan
tradisional anak.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF CHILDREN TRADITIONAL GAME LEARNING
MODULE THEME 2 SUB-THEME 2 FOR GRADE I KANISIUS
ELEMENTARY SCHOOL PUGERAN
Ayuni Aminati
Sanata Dharma University
2019
Traditional games is one of the cultures that must be preserved. In this
digital era, many problems occursbecause of the increaseof sophisticated
technological advances. This research aims to (1) find out the procedure for
developing a children traditional game learning module for grade 1 in learning
theme 2 sub-theme 2, and (2) to find out the quality of childrentraditional game
learning module theme 2 sub-theme 2 in grade 1.
The traditional game learning module uses seven R&D steps based on the
development model according to Sugiyono including: 1) potential and problems,
2) data collection, 3) product design, 4) design validity, 5) design revision, 6)
trial, 7) product revision. The purpose of this research is to develop the teaching
materials which is thechildren traditional game learning moduleto help teachers
design a learning that is fun for students. This traditional game learning module
has been validated by two expert lecturers and one grade I teacher. The results of
the three validators are more than 4.2, which means they are put into the "very
good" category. So, this research is worth testing in the next stage. The
researcher distributed the trial questionnaire to the teachers so that the
researcher knew how the differences before and after doing the research. The
results of the trial questionnaire is 4.6 with the category "very good”.
Keywords: Research and development, children traditional game learning modul.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab I pendahuluan memuat enam hal yang dibahas meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
operasional, batasan istilah, dan spesifikasi produk.
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah salah satu bidang yang mampu mengembangkan kualitas
sumber daya manusia. Salah satu sarana untuk mengembangkan sumber daya
manusia adalah dengan sekolah. Sekolah mampu memberikan ilmu pengetahuan
dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Tidak hanya
ilmu pengetahuan dan ketrampilan saja, sekolah dapat menanamkan nilai dan
norma sesuai kebutuhan masing-masing siswa (Jalinus, 2016: 47)
Pendidikan yang diberikan di sekolah dapat diberikan melalui berbagai
macam hal atau kegiatan. Permainan tradisional adalah salah satu kegiatan yang
dapat digunakan untuk menanamkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang ada di
masyarakat. Permainan tradisional adalah permainan khas dimana setiap daerah
memiliki tradisi masing-masing dan berbeda-beda. Permainan tradisional
mengandung nilai-nilai budaya warisan nenek moyang (Ismail 2006: 105).
Melalui permainan tradisional peserta didik dapat belajar mengenai kebudayaan
Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan, dan ilmu pengetahuan
lainnya. Hal tersebut tersampaikan melalui kegiatan bermain permainan
tradisional.
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Pendidikan harus diselenggarakan secara optimal agar dapat menghasilkan
peserta didik yang berkualitas yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi
sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Salah satu bentuk upaya yang dapat
dilakukan adalah pengembangan kurikulum (Fadillah 2014: 17). Kurikulum
adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa.
Perkembangan belajar anak akan ditinjau dan difasilitasi oleh adanya kurikulum
(Oemar, 2017: 16). Kurikulum yang digunakan oleh pemerintah terus berkembang
agar dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, masyarakat, maupun
negara. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang kini mulai serentak
diterapkan di Indonesia. Menurut Fadillah (2014: 16) kurikulum 2013 adalah
sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan
kemampuan Soft skills dan Hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan
pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan yang digali, sikap dan keterampilan juga
ditumbuhkan dari diri peserta didik. Ketiga aspek tersebut harus seimbang agar
memenuhi kriteria kurikulum 2013.
Menurut Jalinus (2016:141) guru akan melakukan berbagai upaya dalam
membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh guru adalah menggunakan bahan ajar. Bahan ajar akan membantu
guru dalam merancang sebuah pembelajaran dengan tujuan meningkatkan
keaktifan dan efektivitas, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Bahan ajar
tidak hanya memuat materi saja, melainkan memotivasi dan memancing antusias
siswa untuk mengikuti pembelajaran. Bahan ajar bisa meliputi modul, buku teks,
lembar kerja siswa, dan lain sebagainya (Prastowo, 2014:136). Modul dapat
digunakan oleh guru untuk merancang agar sebuah pembelajaran dapat
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tersampaikan dengan baik dan optimal. Pembelajaran yang menyenangkan perlu
ditumbuhkan melalui rancangan pembelajaran yang diciptakan oleh guru.
Motivasi dan antusias peserta didik harus ditumbuhkan agar pembelajaran
berjalan secara optimal. Antusias peserta didik yang kurang dalam pembelajaran
akan menghambat dan menjadi kendala dalam belajar bagi siswa maupun guru.
Kendala yang di akibatkan ketika anak tidak antusias mengikuti pembelajaran
dapat berupa asik dengan barang-barang milik sendiri, berjalan-jalan dikelas,
menanyakan hal-hal diluar tema belajar, dan lain sebagainya (Prastowo, 2014:
137).
Hal serupa peneliti temukan ketika melaksanakan observasi di SD Kanisius
Pugeran. Peneliti tidak melihat guru menggunakan bahan ajar lain selain buku
tematik pegangan guru dan siswa. Dalam penyampaian materi, guru terpaku
dengan pembelajaran yang ada di buku tematik pegangan guru dan siswa. Peneliti
melihat setelah satu jam pembelajaran, beberapa siswa meletakkan kepalanya di
lengan yang menunjukan siswa terlihat pasif dan kurang antusias mengikuti
pembelajaran.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan
penelitian dan pengembangan (Research and Development). Peneliti melakukan
penelitian dan pengembangan modul pembelajaran permainan tradisional untuk
guru. Penggunaan modul merupakan sesuatu yang penting karena dalam
penggunaanya akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, menarik, dan
menyenangkan bagi siswa (Jalinus, 2016: 141). Berdasarkan uraian tersebut
merancang pembelajaran yang menyenangkan sangatlah diperlukan untuk guru.
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Menurut Jalinus (2016:141) penggunaan modul pembelajaran permainan
tradisional membantu guru merancang pembelajaran yang berkualitas dan
menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar materi yang
disampaikan melalui permainan tradisional. Pembelajaran dengan permainan
tradisional sebagai sarana untuk perkembangan fisik motorik anak, bahasa, sosial,
dan aspek emosional (Hardiyanti, 2017:35). Selain itu, nilai-nilai yang
tersampaikan dalam permainan akan menjadi bonus bagi peserta didik dalam
belajar. Guru akan mengeksplor lebih banyak materi ketika merancang suatu
pembelajaran dan tidak lagi terpaku pada buku tematik pegangan guru atau siswa.
Modul pembelajaran terbukti dapat membantu mengaktifkan siswa dalam
pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Widyarti (2013) mengembangkan
modul cetak berbasis kompetensi pada mata pelajaran IPA materi mengenal
hewan dan tumbuhan kelas II sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan (Research and Development). Penelitian ini mengembangkan
model pengembangan Sugiyono sampai pada tahap ke delapan. Subjek penelitian
ini adalah tiga dosen ahli UAD, satu guru IPA SD Muhammadiyah Pakem dan 10
siswa kelas II SD Muhammadiyah Pakem. Teknik pengumpulan data dalam
penilian ini menggunakan lembar angket untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan modul. Hasil penelitian pengembangan modul ini menunjukkan bahwa
penilaian dari ahli media mendapatkan kriteria baik sekali, penilaian ahli materi
mendapatkan kriteria baik sekali, penilaian ahli pembelajaran mendapatkan
kriteria baik sekali. Kemudian, pada hasil uji coba produk dalam kriteria baik
sekali sedangkan respon siswa dalam menjawab lembar observasi dalam kriteria
baik sekali. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang
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akan dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai tolak ukur dalam
melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Persamaan yang ada antara
penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah
penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengembangkan
model pengembangan Sugiyono. Teknik pengumpulan data yang digunakan juga
memiliki kesamaan yaitu menggunakan angket untuk mengetahui kelayakan
produk.
Penelitian ini dibatasi pada satu pembelajaran atau satu subtema pembelajaran.
Setiap pembelajaran hanya ada satu permainan tradisional. Berdasarkan
permasalahan yang muncul dalam kegiatan observasi yaitu terpakunya
pembelajaran pada buku tematik guru maupun siswa, peneliti terdorong untuk
melakukan penelitian dan pengembangan modul permainan tradisional anak.
Modul ini ditujukan untuk guru sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan
dalam pembelajaran.

Pengembangan modul

permainan tradisional

anak

disesuaikan dengan kurikulum 2013 dimana setiap pembelajaran terdapat satu
permainan tradisional yang sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar, tujuan,
dan materi. Produk ini divalidasi oleh 3 validator diantaranya 2 dosen ahli dan 1
guru kelas 1. Produk ini sudah melalui tahap uji coba di SD Kanisius Pugeran.
B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana

prosedur

pengembangan

modul

pembelajaran

permainan

tradisional anak untuk kelas 1 pada pembelajaran tema 2 subtema 2 ?
2.

Bagaimana kualitas modul pembelajaran permainan tradisional anak tema 2
subtema 2 di kelas 1?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui prosedur pengembangan modul pembelajaran permainan
tradisional anak untuk kelas 1 pada pembelajaran tema 2 subtema 2.
2. Untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran permainan tradisional anak
tema 2 subtema 2 di kelas 1.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi siswa
Pelestarian budaya melalui modul pembelajaran permainan tradisional anak di
sekolah akan bermanfaat bagi anak dan bagi kebuadayaan Indonesia. Modul yang
berisi materi pembelajaran dan permainan anak tradisional dapat digunakan
sebagai

sarana

belajar

dalam

proses

belajar

mengajar.

Anak

dapat

mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat. Melalui permainan tradisional
anak akan belajar sikap spotrif, sosialisasi dengan teman sebaya, kerjasama,
kekompakan, serta berbagai sikap lainnya yang bisa ditumbuhkan saat atau
setelah berlangsungnya permainan tradisional anak. Tidak terlepas pula materi
pembelajaran yang disampaikan lebih mudah diingat oleh memori otak anak
karena sebuah pembelajaran yang disampaikan berkesan dan menyenangkan.
2. Bagi guru
Guru dapat menggunakan modul pembelajaran permainan tradisional anak
sebagai bahan ajar. Modul yang minimalis memudahkan guru untuk dibawa
kemana saja dan kapan saja. Guru tidak harus memaparkan semua materi yang
ada di buku tematik, karena anak akan belajar dengan mandiri melalui permainan
tradisional anak yang telah disesuaikan dengan materi.
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Guru akan memantau dan memberi kesimpulan di akhir permainan sebagai
penguat materi yang telah didapat oleh anak.
3. Bagi sekolah
Kebudayaan di sekolah tersebut terangkat karena adanya pelestarian permainan
anak tradisional. Pembuatan modul pembelajaran permainan tradisional anak juga
akan menambah koleksi buku perpustakaan. Selain itu, modul pembelajaran
permainan tradisional anak ini akan membantu guru terinovasi untuk merancang
sebuah pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif.
4. Bagi peneliti
Peneliti mendapat pengalaman mengembangkan diri dan untuk karier ke depan
sebagai seorang guru. Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk menciptakan
sebuah produk agar memicu semangat anak saat proses belajar mengajar. Peneliti
juga mendapatkan pengalaman sebagai calon guru dalam membantu anak
memahami sebuah materi pembelajaran dengan melalui modul pembelajaran
permainan tradisional anak.
E. Definisi Operasional
1. Proses belajar adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan maupun pengetahuan yang dapat merubah kepribadian manusia.
2. Modul adalah bahan yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru
maupun siswa dalam proses pembelajaran.
3. Permainan tradisional adalah permainan khas yang dimiliki oleh masingmasing daerah dengan tradisi yang berbeda-beda.
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4. Tema dan subtema adalah suatu pokok bahasan yang dapat mengkaitkan
berbagai kompetensi dari mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di
sekitar.
5. Siswa kelas I SD adalah peserta didik yang duduk di bangku kelas I Sekolah
Dasar.
F. Spesifikasi Produk
1. Produk berupa modul pembelajaran
2. Modul pembelajaran terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, kompetensi
inti, kompetensi dasar, biografi, daftar pustaka, evaluasi dan, di setiap
pembelajaran terdapat 1 permainan tradisional yang sudah disesuaikan dengan
materi pembelajaran.
3. Kata pengantar dalam modul pembelajaran berisi penjelasan tentang permainan
tradisional

yang digunakan untuk memudahkan guru menyampaikan

pembelajaran dengan bahan ajar modul.
4.

Pada setiap pembelajaran dalam satu subtema terdapat satu permainan
tradisional yang dilengkapi dengan pengertian permainan, kompetensi dasar,
tujuan, materi, peralatan, cara bermain, dan evaluasi.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam bab II ini terdiri dari kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan
kerangka berpikir.
A. Kajian Pustaka
1. Teori yang Mendukung
Subbab ini akan membahas teori-teori yang mendukung penelitian. Teori
yang mendukung penelitian meliputi teori perkembangan anak, teori modul
sebagai bahan ajar, teori permainan tradisional dan konsep permainan.
a. Teori Perkembangan Anak
Manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara
berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, menjalani fase, dan ada kalanya diselingi
oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu (Desmita,2009:15).
Perkembangan setiap inidividu memiliki beberapa tahapan dimana akan ada
kendala tertentu untuk menuju tahapan perkembangan selanjutnya.
Setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan.
Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalankan hidupnya yang normal dan berusia
panjang akan mengalami fase-fase perkembangan seperti masa kanak-kanak,
anak remaja, dewasa, hingga tua (Yusuf,2010:20). Tahap perkembangan
umumnya akan dilewati pada setiap individu masing-masing. Fase yang dilewati
oleh individu akan ditentukan oleh umur dan berapa lama seseorang bertahan
hidup.
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Tahap perkembangan akan dialami dan terus berjalan mulai dari seseorang
lahir hingga mati. Beberapa teori perkembangan yang akan dipaparkan sebagai
berikut.
b. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget
Piaget (dalam Suparno, 2013: 39) ada 4 tahap perkembangan kognitif
seseorang yaitu : tahap sensorimotor, tahap pra-operasional, tahap operasional
konkret dan tahap operasi formal. Berikut penjelasan disetiap tahapannya.
1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)
Pada tahap ini anak belum menguasai bahasa. Tahap ini anak berada di usia 0
sampai 2 tahun. Perkembangan pikiran anak pada tahap ini dimulai dengan
reaksi refleks anak terhadap rangsangan dari luar (Piaget dalam Suparno 2013:
39).
2) Tahap Pra-operasional (2-7 tahun)
Tahap ini anak berada di usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah
mulai menggunakan bahasa. Dengan penggunaan bahasa, seorang anak dapat
mengungkapkan suatu hal yang tidak sedang dilihat (Piaget dalam Suparno
2013: 39).
3) Tahap operasional konkret (7-11)
Tahap ini anak berada pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap operasional
konkret ditandai dengan sistem pemikiran yang logis. Anak masih menerapkan
logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi
hipotesis, sehingga mereka masih punya kesulitan untuk memecahkan persoalan
yang mempunyai banyak variabel (Piaget dalam Suparno 2013: 39).
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4) Tahap Operasi Formal (11 tahun ke atas)
Pada tahap operasi formal, anak berada pada umur 11 tahun ke atas. Tahap
ini anak sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal
berdasarkan proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan
lepas dari apa yang dapat diamati saat ini (Piaget dalam Suparno 2013: 39).
Menurut Piaget (dalam Suparno 2013: 39) Piaget meyakini bahwa belajar
adalah proses mengevaluasi dan anak akan menciptakan sendiri sensasi perasaan
mereka terhadap realitas.
c. Teori perkembangan konstruktivisme sosial menurut vygotsky
Anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret dimana anak
mulai berpikir terhadap benda-benda konkret atau nyata. Pada tahap ini anak
sudah mampu menggunakan bahasa dengan baik dalam penyampaiannya
Vygotsky (dalam Suparno 2013: 39).
Perkembangan pada umumnya akan dialami oleh setiap manusia.
Perkembangan akan berlangsung mulai dari lahir hingga mati. Tahap dan fase
perkembangan yang dilalui anak bisa terjadi dengan cara yang berbeda-beda
sesuai perkembangan dari individu masing-masing.
2. Kurikulum 2013
Pendidikan perlu diselenggarakan secara optimal supaya menghasilkan
lulusan-lulusan berkualitas yang memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan
pengetahuan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengembangkan kurikulum (Fadlillah
2014: 17).
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Menurut Oemar (2017 : 16) kurikulum adalah suatu program pendidikan
yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Perkembangan belajar anak akan
ditinjau dan difasilitasi oleh adanya kurikulum. Tidak sebatas anak saja, guru,
kepala sekolah, karyawan, komite, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi
perkembangan anak seperti sarana prasarana belajar akan dipenuhi oleh
kurikulum demi terwujudnya efektivitas belajar pada anak.
Kurikulum di Indonesia selalu dikembangkan agar dapat memberikan
solusi dan memberikan dampak positif bagi peserta didik, masyarakat, maupun
negara. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang kini mulai serentak
digunakan oleh setiap sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 adalah kurikulum
yang dikembangkan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP/ kurikulum 2006
maupun kurikulum 2004. Menurut Fadlillah (2014 : 16 ) kurikulum 2013 adalah
sebuah

kurikulum

yang

dikembangkan

untuk

meningkatkan

dan

menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa sikap,
keterampilan, dan pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan yang digali pada diri
peserta didik, melainkan ketrampilan dan sikap juga dituntut untuk digali dan
ditumbuhkan dari diri peserta didik. Ketiga aspek tersebut harus seimbang agar
memenuhi kriteria dari kurikulum 2013.
Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang wajib dipenuhi
oleh peserta didik untuk dapat di nyatakan lulus dalam suatu mata pelajaran.
Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan pasti memiliki tujuan-tujuan
tertentu didalamnya.
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Menurut Widyastono(2015 : 131) kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurikulum adalah
suatu bentuk usaha dari pemerintah untuk mengolah peserta didik yang
berkualitas. Adanya kurikulum akan mengarahkan pendidik, sekolah, komite dan
jajaranya sehingga terbentuklah generasi yang berkualitas. Kurikulum yang
selalu berkembang merupakan bentuk solusi dari setiap masalah yang ada di
lingkup sekolah maupun negara.
3. Teori Modul
a. Pengertian Modul Pembelajaran
Menurut Prastowo (2014:136) bahan ajar utamanya dapat menggunakan
bentuk teks tertulis seperti buku, majalah,modul, brosur, dan semacamnya.
Dalam suatu topik pembelajaran diperlukan salah satu dari bahan ajar tersebut
untuk mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar digunakan dalam proses
pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi
pembelajaran yang salah satu contohnya adalah modul. Sedangkan menurut
Jalinus (2016:141) penggunaan modul merupakan sesuatu yang penting karena
dalam penggunaanya akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas,
menarik, dan menyenangkan bagi para siswa. Penggunaan modul sebagai bahan
ajar akan menjadi motivasi bagi siswa maupun guru dalam proses belajar
mengajar.
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b. Fungsi Modul Bagi Pendidik
Fungsi modul bagi pendidik menurut Prastowo (2014:139).
1) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar.
2) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang
fasilitator.
3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.
4) Pedoman bagi pendidik untuk mengarahkan semua aktivitas dalam
proses pembelajaran yang akan diajarkan kepada pendidik.
5) Alat evaluasi atau pencapaian hasil pembelajaran.
Fungsi modul bagi peserta didik menurut Andi Prastowo (2014:140).
1) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri.
2) Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
3) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.
Modul adalah salah satu bahan ajar yang mendukung suatu proses belajar
mengajar. Modul yang dirancang sedemikian rupa akan membuat siswa
termotivasi

untuk

mengikuti

pembelajaran.

Pendidik dapat

merancang

pembelajaran sedemikian rupa melalui modul pembelajaran.
c. Tujuan pembuatan modul pembelajaran menurut Prastowo (2014:141)
1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum
dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa yakni bahan ajar yang
sesuai dengan lingkungan sosial siswa.
2) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif pemahaman belajar
yang terkadang sulit diperoleh.
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3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Dari tujuan yang telah dipaparkan oleh Prastowo (2014:141) bahwa modul
yang merupakan bahan ajar memiliki tuntutan harus sesuai dengan kurikulum.
Modul yang dibuat dan diaplikasikan harus dirancang sesuai dengan lingkungan
anak. Hal tersebut sangat penting untuk membantu memudahkan pemahaman
anak dalam pembelajaran.
d. Karakteristik Modul Pembelajaran
Menurut Prastowo (2014:142) bahan ajar didesain sedemikian rupa untuk
mendukung proses pembelajaran tematik. Modul tematik harus memunculkan
berbagai karakteristik dasar pembelajaran tematik, yaitu pertama, menstimulasi
siswa agar aktif; kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan;
ketiga, menyuguhkan pengetahuan yang holistis (tematik); keempat, memberikan
pengalaman langsung kepada siswa. Dengan kata lain,

karakteristik modul

tematik itu ada empat macam meliputi : aktif, menarik atau menyenangkan, dan
holistis atau tematik.
4. Permainan Tradisional
a. Teori Permainan Tradisional
Permainan tradisional adalah permainan khas dimana setiap daerah
memiliki tradisi masing-masing dan berbeda-beda. Menurut Ismail (2006: 105)
permainan tradisional adalah jenis permainan yang mengandung nilai-nilai budaya
yang hakikatnya merupakan warisan leluhur.
Permainan anak tradisional adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah
ada dan merupakan turunan dari nenek moyang. Permainan tradisional
mengandung nilai pesan moral yang disampaikan disetiap jalannya permainan.
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Seiring berkembangnya teknologi seperti televisi, video game, dan game online
banyak menghiasi dan menyuguhi hiburan anak-anak (Hardiyanti, 2017: 33).
Berbagai permainan modern mulai digandrungi oleh anak-anak, remaja, bahkan
dewasa. Jaman serba teknologi ini membuat permainan tradisional mulai
ditinggalkan bahkan mulai jarang dimainkan oleh anak-anak.
Permainan tradisional merupakan salah satu budaya Indonesia yang harus di
lestarikan keberadaannya. Budaya yang mulai ditinggalkan ini adalah salah satu
warisan nenek moyang dimana banyak segi positif yang terselip di dalam
permainan tradisional. Sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja dan
menghilang. Setiap budaya yang kita miliki harus dilestarikan keberadaanya.
b. Manfaat Permainan Tradisional anak
Permainan merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak.
Permainan anak tradisional memiliki kekayaan tersendiri dibandingkan permainan
modern. Permainan modern cenderung bersifat individual sehingga tanpa sadar
anak perlahan kehilangan kemampuan bersosialisasi dengan anak-anak seusianya
“Learn To Life Together” (Hardiyanti, 2017: 35). Berbagai manfaat permainan
tradisional yang dipaparkan oleh (Hardiyanti, 2017: 35) yaitu.
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1) Bermain untuk perkembangan aspek fisik motorik anak
Masa anak-anak adalah masa dimana fisik dan motorik sangat peka.
Kepekaan pada anak-anak harus diarahkan melalui berbagai macam kegiatan
bermain yang menggunakan fisik motoriknya.
2) Bermain untuk perkembangan aspek bahasa anak
Agar anak-anak dapat bermain bersama anak-anak yang lain, mereka harus
percaya diri dan berani untuk belajar berkomunikasi. Anak akan belajar
berkomunikasi, menyampaikan bahasa, dan memahami pesan yang di
sampaikan teman. Anak akan mendapatkan kosakata baru yang kemudian
dijadikan sebagai memori untuk memperkaya kemampuan bahasa anak.
Bermain untuk perkembangan aspek sosial anak.
Anak akan belajar mengenal lingkungan yang baru atau sudah ia jumpai
sebelumnya. Anak akan belajar tidak bergantung dengan kedua orang tua dan
tidak takut bertemu dengan orang atau teman baru. Anak akan belajar banyak
hal baru dari teman maupun lingkungan seperti berbagi makanan, pinjam
meminjam mainan, menerima kekalahan atau kemenangan, dan lain
sebagainya.
3) Bermain untuk perkembangan aspek emosional anak
Bermain merupakan sarana penyalur emosi anak. Salah satu emosi yang
bisa dialami anak yaitu larangan dari orang tua. Ketika emosi pada anak
muncul, anak membutuhkan permainan untuk menguras emosinya tersebut.
Anak bisa melampiaskan rasa kesal dengan melakukan permainan yang
melibatkan fisik dan motoriknya sehingga anak dapat melepaskan dan
melupakan permasalahan atau emosi yang sedang dialaminya.
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Adanya berbagai manfaat dan nilai positif yang terkandung dalam
permainan tradisional anak, sangat membantu dalam tumbuh kembang
seorang anak. Hal yang sulit ditumbuhkan ketika anak bermain permainan
modern adalah bersosialisasi. Sikap sosial anak harus ditumbuhkan demi masa
depan dan pribadi anak. Permainan tradisional adalah salah satu sarana untuk
anak dapat menyalurkan

berbagai aspek yang dapat dikembangkan anak

berupa aspek fisik, motorik, emosional, dan sikap sosial pada diri anak.
c. Permainan Tradisional Anak
Enam permainan tradisional menurut para ahli.
1) Egrang
Egrang merupakan permainan yang dijumpai di Kabupaten Semarang.
Permainan ini cenderung menggunakan media dari bambu. Egrang adalah
tongkat yang digunakan agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah
(Sujarno, dkk, 2011:100). Sedangkan, menurut Husna (2009: 45) dengan
bantuan orang dewasa, dua buah bambu dipotong sepanjang 2 m. Penompang
kaki dipasang di ketinggian 30 atau 50 cm, tergantung keinginan. Untuk
menaikinya, perlu menggunakan kursi atau alat bantu lainnya yang sejajar
dengan penompang kaki egrang. Cobalah berjalan dengan pengawasan orang
dewasa terlebih dahulu sampai egrang dapat dikendalikan sendiri. Ajaklah
teman untuk adu kecepatan menggunakan egrang melalui berbagai rintangan
seperti naik turun tangga, melompat tali, menggiring bola, atau rintangan
lainnya yang dirancang bersama dengan teman.
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2) Lompat Tali
Tali adalah barang yang berutas-utas panjang yang terbuat dari berbagai
macam bahan (sabut kelapa, ijuk, serat pohon, plastik, karet, dan lain
sebagainya). Tali digunakan sebagai sarana dalam permainan ini. Permainan
tradisional lompat tali ini adalah salah satu permainan yang ramah
lingkungan. Permainan ini adalah permainan yang sering dijumpai di Jawa
Tengah. Dua orang masing-masing di sisi kanan dan kiri memegangi tali
karet sedangkan Pemain yang lain harus meloncatinya. Tinggi karet mulai
semata kaki, kemudian naik selutut, lalu sepaha, kemudian sepinggang. Pada
ketinggian tersebut, setiap pemain harus mampu bisa meloncatinnya tanpa
menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, telinga, ubunubun, tangan yang diangkat ke atas tanpa berjinjit, kemudian sambil berjinjit.
Pemain diperbolehkan menggunakan segala cara agar dapat melewati
ketinggian tersebut asalkan tidak menggunakan alat bantu (Husna 2009: 48).
3) Pitongan
Permainan Pitongan adalah permainan tradisional khas

Jawa (Jawa

Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta). Permainan ini adalah ajang
pertemuan dan pergaulan anak-anak sebaya. Permainan ini bisa dilakukan
secara berkelompok atau bersama tim. Permainan kucing-kucingan adalah
permainan yang menirukan gaya kucing yang sedang saling berebut suatu
benda. Selain itu, pemain menyiapkan sebuah lingkaran dimana lingkaran ini
adalah area bermain. Salah satu peserta dalam permainan ini akan menjadi
kucing atau bisa disebut dengan “dadi”. Pemain “dadi” ini mencari
kesempatan jika pemain yang lain keluar dari area bermain maka pemain
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“dadi” akan mengejar pemain lain hingga tersentuh dan bergantian sebagai
pemain”dadi” (Sukirman, 2005: 94).
4) Abc Lima Dasar
Permainan ABC lima dasar adalah permainan khas Indonesia yang berasal
dari Jawa Tengah. Permainan ini tidak memerlukan peralatan khusus.
Pemain hanya perlu menggunakan jari untuk mengacak huruf dari A sampai
Z. Pertama pemain akan menentukan tema permainan contohnya nama
hewan, buah, kota, dan lain sebagainya. Setelah itu, menghitung jari yang
ada dengan huruf alfabet. Alfabet yang terahir disebut adalah penentu awalan
huruf untuk disebut masing-masing pemain sesuai dengan tema. Pemain
yang menjawab paling ahir akan mendapat hukuman (Sukirman, 2005: 90).
5) Benang dan Jarum
Menurut Husna (2009: 183) permainan tradisional benang dan jarum
adalah permainan

yang sering dijumpai

di Jawa. Permainan ini

membutuhkan 3 orang pemain atau lebih. Permainan ini biasanya dilakukan
di luar ruangan seperti lapangan. Setiap pemain dalam permainan ini dibekali
sebuah jarum dan segulung benang, namun tanpa gunting. Tugas mereka
adalah secepat mungkin memasukan ujung benang ke dalam lubang jarum
ketika aba-aba dimulai. Tanpa benang, ujung benang menjadi tidak runcing
dan sulit dimasukan kedalam lubang jarum. Pemain dapat membasahi dan
menggulung-gulungnya dengan kedua jari, jempol, dan telunjuk. Agar ujung
benang menjadi runcing dan dapat memudahkan benang masuk ke lubang
jarum. Para suporter boleh menghambat pekerjaan pemain lawan asalkan
bukan dengan sentuhan fisik. Para suporter dapat menganggu dengan cara
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memecah konsentrasinya. Pemain yang pertama berhasil memasukan ujung
benang ke dalam jarum adalah pemenangnya.
6) Tebak Gambar
Tebak gambar adalah permainan tradisional Indonesia yang sering di
jumpai di Daerah Jawa. Permainan ini biasanya dimainkan secara
berkelompok. Pemain dibagi menjadi dua grup. Masing-masing grup
mengutus 1 orang yang bertugas untuk menggambar, sedangkan temannya
yang lain bertugas untuk menebak gambar. Soal gambar ditentukan oleh grup
lawan, dapat berupa peribahasa, judul lagu, atau judul film. Misalkan, ada
soal peribahasa : “Tong kosong nyaring bunyinya”. Penggambar dapat
menuliskan 4 garis yang menunjukan kalimat peribahasa yang terdiri dari 4
kata. Selanjutnya, penggambar dapat menggambarkan tong, bel dengan tanda
seru, dan sebagainya. Jika penebak menyebutkan kata yang benar dalam
kalimat maka penggambar dapat menuliskan kata tersebut di atas garis yang
tersedia.selanjutnya teman-temannya dapat

langsung menjawab atau

mencoba menebak kata-kata selanjutnya. Penebak tidak boleh berkata-kata
dan tidak boleh terlihat gigi (Husna 2009: 117).
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d. Modifikasi Permaina Tradisional Anak
1) Egrang
Permainan egrang yang telah dimodifikasi ini memiliki beberapa ronde
permainan. Ronde permainan ini akan di tentukan oleh banyaknya kelompok.
Pada ronde pertama, pertandingan akan diselenggarakan dua kelompok
terlebih dahulu agar mudah terpantau begitupun ronde selanjutnya. Ada
beberapa titik yang harus dilalui oleh pemain egrang. Setiap titik yang dilalui
pemain akan mendapatkan sebuah perintah. Setelah selesai di titik pertama
pemain akan berlangsung ke titik selanjutnya hingga titik terakhir pemain dan
kelompok menyusun perintah dari titik-titik yang telah dilaluinya. Permainan
egrang yang telah dimodivikasi ini dilangsungkan secara estafet. Disetiap titik
maka pemain akan bergantian dengan tim nya (Husna, 2009: 45).
2) Lompat Tali
Pada permainan lompat tali terdapat kelompok pemain dan kelompok
lawan. Pada kelompok lawan terdapat dua siswa yang memegang talu, timer,
dan sisanya sebagai pengamat. Kelompok pemain melakukan lompat tali
sebanyak 5 kali lompatan tanpa menginjak tali secara bergantian. Pemain
yang sudah berhasil melewati tali akan berlanjut ke meja yang telah
disediakan dan mengisi perintah-perintah yang diberikan dengan durasi
waktu yang ditentukan. Ketika durasi habis dan perintah belum terselesaikan,
maka akan diselesaikan oleh pemain yang berhasil selanjutnya (Husna, 2009:
48).
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3)Pitongan
Permainan pitongan ini peneliti modifikasi permainan dengan membawa
sebuah benda yang diestafetkan kepada tim nya dengan mata tertutup sambil
mencari pemain lainnya. Permainan ini termasuk permainan adu kecepatan
antar kelompok. Pada setiap titik yang telah ditentukan terdapat satu pemain
sesama kelompok dan membantu mengisi perintah yang ada dalam benda
yang ia bawa. Setelah mencapai titik terakhir selanjutnya pemain memaparkan
hasil dari perintah yang telah dilalui pada rintangan permainan (Sukirman,
2005: 94).
4) Abc Lima Dasar
Permainan ABC lima dasar adalah permainan khas Indonesia yang berasal
dari Jawa Tengah. Permainan ini tidak memerlukan peralatan khusus. Pemain
hanya perlu menggunakan jari untuk mengacak huruf dari A sampai Z.
Pertama pemain akan menentukan tema permainan contohnya nama hewan,
buah, kota, dan lain sebagainya. Setelah itu, menghitung jari yang ada dengan
huruf alfabet. Alfabet yang terahir disebut adalah penentu awalan huruf untuk
disebut masing-masing pemain sesuai dengan tema. Pemain yang menjawab
paling ahir akan mendapat hukuman. Pemainan ABC lima dasar ini
dimodifikasi oleh peneliti dengan cara main yang hampir sama akan tetapi
memiliki sedikit perbedaan yaitu setiap pemain bersama-sama berteriak “abc
lima dasar!” sambil mengeluarkan jari sesuai yang diingankannya. Siswa
mulai mengurutkan sambil menyebutkan huruf A-Z. Pemain yang menjawab
paling ahir akan mendapat hukuman.
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Pemainan ABC lima dasar ini akan dimainkan dan pemain yang terahir
menyebutkan tema sesuai huruf yang disebut sebelumnya adalah ia yang akan
mengambil gulungan berisi perintah yang sudah disediakan (Sukirman, 2005:
90).
5)

Paku dan Botol
Permainan Benang dan Jarum adalah permainan yang sering dijumpai di
Daerah Jawa. Permainan ini peneliti modivikasi menjadi paku dan botol.
Jalannya permainan paku dan botol hampir sama dengan permainan aslinya
yaitu benang dan jarum. Permainan paku dan botol disediakan untuk setiap
kelompok. Setiap pemain yang bertugas harus mengikat tali dengan ujungnya
yaitu paku. Tali dengan ujung paku tersebut diikatkan ke salah satu tim
pemain. Dengan aba-aba salah satu tim pemain tersebut berlari dan mencoba
memasukan paku yang tergantung ke dalam botol. Tim pemain lainnya
memiliki tugas masing-masing. Sambil salah satu tim pemain memasukan
paku ke botol, anggota yang lain mengambil gulungan kertas yang berisi
perintah. Salah satu tim yang sedang memasukan paku tersebut harus
melaksanakan perintah yang telah diambil misalnya untuk bercerita,
menjawab soal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, siswa akan sedikit
terpecah konsentrasinya. Anggota yang mengambil gulungan kemudian
mendengarkan jawaban atas perintah yang diberikan dan melaporkannya pada
anggota tim nya yang sudah menunggu di garis finis bersamaan dengan paku
yang sudah dimasukkan ke dalam botol (Husna, 2009: 183).
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6)

Tepuk Bergambar
Permainan tebak gambar adalah salah satu permainan khas Indonesia yang
biasanya dilakukan secara berkelompok. Permainan ini dimodivikasi oleh
penulis mejadi tepuk bergambar. Permainan tepuk bergambar memiliki
beberapa kartu bergambar yang berisi perintah. Setiap tim memiliki berbagai
macam kartu. Secara bergantian, setiap anggota memainkan tepuk bergambar
dengan tim lawan. Setiap anggota yang hendak memulai permainan berhak
memilih satu kartu secara acak kemudian ditepukkan bersama dengan anggota
lawan. Kartu yang terbalik dengan perintah yang terlihat maka tim tersebut
harus menempelkan kartu ke papan kategori yang telah disediakan. Papan
kategori adalah papan dimana siswa harus menempelkan kartu sesuai dengan
kategori gambar yang ada di kartu tersebut. Jika kartu terbalik semua atau
tertutup semua maka tepuk akan diulangi sampai salah satu kartu terbalik dan
salah satu kartu tertutup (Husna, 2009: 117).

B. Penelitian yang Relevan
Widodo Puput dan Ria Lumituarso (2017), Pengembangan Model
Permainan Tradisional untuk Membangun Karakter pada Siswa SD Kelas Atas.
Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan model permainan tradisional
untuk membangun karakter pada siswa SD. Jurnal penelitian pengembangan ini
menggunakan jurnal pengembangan pendidikan model Borg & Gall. Pada
penelitian ini tahapan disederhanakan menjadi 2 tahapan.
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Tahap pra-pengembangan berangkat dari permasalahan yang ditemukan dalam
pembelajaran aktivitas jasmani SD kelas atas dan tahap pra- pengembangan yang
dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan proses
pembelajaran. Model pengembangan permainan tradisional dapat membangun
karakter kerja sama, kejujuran, percaya diri, dan peduli sesama peserta didik SD
kelas atas yaitu kelas 4,5, dan 6, dan dapat meningkatkan gerak dasar psikomotor
sesuai SK dan KD dalam pembelajaran penjas SD kelas atas. Permainan
tradisional yang dikembangkan pada penelitian ini adalah permainan goteng,
permainan lari papan / segi empat, gobak sodor, dan kasti tangan. Model ini
menggunakan pakar pembelajaran pendidikan jasmani, guru penjas SD, dan
pakar ahli media untuk memvalidasi materi. Subjek penelitian ini adalah SD N 1
Karangpoh, siswa SD N 4 Pejagoan, siswa SD N 1 Kebulusan, siswa SD N 3
Kebulusan kecamatan Pejagoan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan
kuesioner, observasi, dan wawancara dalam mengumpulkan data. Simpulan
peneitian ini adalah produk akhir penelitian ini menghasilkan buku pedoman
peraturan dan DVD pembelajaran model permainan tradisional untuk
membangun karakter pada setiap siswa SD kelas atas. Hasil semua penelitian
berkategori baik artinya model yang dikembangkan sesuai dengan karakterstik
dan pembelajaran penjas. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Widodo dan Ria
Lumintuarso adalah penelitian yang mengembangkan permainan tradisional di
kalangan siswa Sekolah Dasar. Peneliti mengembangkan permainan tradisional
kedalam bentuk modul pembelajaran permainan tradisional anak. Validator yang
ditujukan penelitian jurnal yang berjudul Pengembangan Model Permainan
Tradisional untuk Membangun Karakter pada Siswa SD Kelas Atas sama dengan
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yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada seorang guru, seorang ahli, dan
seorang pakar. Pengumpulan data yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu
berupa kuisioner, wawancara, dan observasi. Selain kesmaan beberapa hal yang
sedikit berbeda antara jurnal Pengembangan Model Permainan Tradisional untuk
Membangun Karakter pada Siswa SD Kelas Atas dengan peneliti yaitu hasil
akhir yang berupa buku bergambar. Peneliti menggunakan jurnal Pengembangan
Model Permainan Tradisional untuk Membangun Karakter pada Siswa SD Kelas
Atas sebagai acuan karena penelitian tersebut telah berhasil. Peneliti akan
mengembangkan penelitian tersebut ke dalam bentuk buku bergambar, sehingga
terdapat peningkatan antara penelitian terdahulu dengan peneliti.
Euis Kurniati (2005), Program Bimbingan Untuk Mengembangkan
Ketrampilan Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional. Jurnal bertujuan untuk
mengembangkan keterampilan sosial anak melalui permainan tradisional. Jurnal
program bimbingan untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui
permainan tradisional ini menemukan masalah yaitu pelaksanaan pendidikan bagi
anak pada kelas awal sekolah dasar masih banyak terjebak dalam formalitas.
Pengajaran pengetahuan tidak mantap, bersifat hafalan dan tidak memberi
kesempatan bagi anak untuk mendapat pelajaran sambil bermain. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas 1,2,3 SD N Bukanagara Lembang. Jurnal ini
fokus pada pendeskripsian permainan tradisional Jawa Barat. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, studi dokumentasi, dan interview sebagai alat
pengumpulan data. Simpulan yang didapat dari penelitian adalah bahwa
permainan tradisional mampu memberikan peran positif terhadap pengembangan
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ketrampilan sosial anak. Penelitian yang dilakukan oleh Euis Kurniati (2005)
dengan judul jurnal yaitu Program Bimbingan Untuk Mengembangkan
Ketrampilan Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional merupakan penelitian
terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan di
lakukan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan mengembangkan
permainan tradisional sebagai salah satu solusi belajar peserta didik. Sedikit
berbeda dengan penelitian terdahulu karena peneliti sedikit mengembangkan
penelitian terdahulu berupa pengembangan modul pembelajaran permainan
tradisional. Sehingga, tidak hanya permainan tradisional saja yang dikembangkan
melainkan dibukukan oleh peneliti sehingga akan lebih efektif digunakan baik
untuk guru maupun peserta didik. Jurnal Program Bimbingan Untuk
Mengembangkan Ketrampilan Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional ini
adalah penelitian yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengembangkan
penelitian baru karena dalam penelitian ini hasil yang diperoleh baik sehingga,
akan ada kemajuan dari penelitian yang terdahulu. Penelitian ini memiliki
perbedaan pada metode yang digunakan. Pada jurnal Euis Kurniati (2005) dengan
judul jurnal yaitu Program Bimbingan Untuk Mengembangkan Ketrampilan
Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional menggunakan metode Kualitatif,
sedangkan peneliti menggunakan metode R&D.
Yuniza

Widyarti

(2013),

Pengembangan

Modul

Cetak

Berbasis

Kompetensi Pada Mata Pelajaran IPA Materi Mengenal Hewan Dan Tumbuhan
Kelas II Sekolah Dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses
pengembangan modul dan mengetahui kelayakan modul berdasarkan hasil
validasi ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran, guru dan siswa.
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development)
yang berusaha mengembangkan media modul yang sesuai dengan kompetensi
yang harus dipelajari siswa. Penelitian ini mengembangkan model pengembangan
Sugiyono sampai pada tahap ke delapan. Subjek penelitian ini adalah tiga dosen
ahli UAD, satu guru IPA SD Muhammadiyah Pakem dan 10 siswa kelas II SD
Muhammadiyah Pakem. Teknik pengumpulan data dalam penilian ini
menggunakan lembar angket untuk mengetahui kualitas dan kelayakan modul.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa skor
penilaian. Hasil penelitian pengembangan modul ini menunjukkan bahwa
penilaian dari ahli media mendapatkan nilai 79 dan termasuk dalam kriteria baik
sekali, penilaian ahli materi mendapatkan nilai 95 dan termasuk dalam kriteria
baik sekali, penilaian ahli pembelajaran mendapatkan nilai 87,5 dan termasuk
dalam kriteria baik sekali. Kemudian pada hasil uji coba produk, respon guru
memperoleh nilai 92,5 dan termasuk dalam kriteria baik sekali sedangkan respon
siswa dalam menjawab lembar observasi (angket) memperoleh nilai 92 dan
termasuk dalam kriteria baik sekali. Apabila keseluruhan nilai tersebut
dikonversikan dalam nilai rata-rata maka diperoleh nilai 89,2 dan termasuk dalam
kriterian

baik sekali. Sehingga modul cetak berbasis kompetensi pada mata

pelajaran IPA materi mengenal hewan dan tumbuhan layak digunakan sebagai
bahan ajar pembelajaran. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan
penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai tolak
ukur dalam melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Persamaan yang ada
aktara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah
penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengembangkan
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model pengembangan Sugiyono. Peneliti melihat bahwa penelitian terdahulu ini
termasuk dalam kriteria baik sekali sehingga peneliti menjadikan acuan dalam
penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mengembangkan penelitian baru
dengan mengembangkan modul pembelajaran permainan tradisional anak untuk
siswa kelas I SD.
Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menemukan
beberapa persamaan didalam ketiga penelitian tersebut yaitu mengembangkan
sebuah produk, jenis penelitian Reaserch and Development, dan penelitian ini
ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Peneliti dapat menggunakan kesamaan
tersebut sebagai tolak ukur dan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal
yang baru dalam penelitian ini adalah mengembangkan sebuah produk berupa
modul pembelajaran menggunakan permainan tradisional sebagai sarana dalam
belajar. Modul ini dapat membantu guru dalam merancang sebuah pembelajaran
yang menyenangkan. Kerangka relevansi penelitian dapat dilihat pada literatur
map berikut.
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan, berikut
literatur map dari penelitian yang relevan :
Widodo Puput dan Ria Lumituarso (2017). Membangun
Karakter pada Siswa SD dengan buku pedoman
peraturan dan DVD pembelajaran model permainan
tradisional dengan hasil baik.

Penelitia
n tentang
permaina
n anak
tradisiona
l

Penelitian
tentang
modul

Euis Kurniati (2005). Program Bimbingan untuk
Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Melalui
Permainan Tradisional memberikan peran positif.

Yang
diteliti:
modul
permaina
n
tradisiona
l anak

Yuniza Widyarti (2013). Pengembangan Modul Cetak
Berbasis Kompetensi Pada Mata Pelajaran IPA Materi
Mengenal Hewan Dan Tumbuhan Kelas II Sekolah
Dasar termasuk dalam kriterian baik sekali.

Tabel 2.1 literatur map
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C. Kerangka Penelitian
Perkembangan adalah masa dimana setiap individu pasti mengalaminya.
Dari individu, anak-anak, hingga tua. Fase tersebut yang dinamakan fase
perkembangan. Pada fase perkembangan harus diarahkan pada hal-hal yang
bersifat positif. Pada fase anak-anak, perkembangan akan sangat nampak ketika
mereka sedang bermain. Ketika bermain, anak akan menemukan hal-hal yang ia
senangi dan yang tidak ia senangi. Mereka akan menemukan dirinya sendiri ketika
bermain. Bermain memiliki banyak hal positif yang didapat oleh anak. Bermain
dapat meningkatkan kreativitas siswa, bersosialisasi, dan meningkatkan
kemampuan kognitif serta motorik siswa. Manfaat-manfaat tersebut dijumpai
dalam permainan tradisional anak. Permainan tradisional anak di era sekarang ini
sudah mulai berkurang. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional anak
ini dikalahkan oleh majunya teknologi. Anak-anak lebih memilih bermain gadget
dari pada bermain bersama teman dilapangan. Hal tersebut membuat kurangnya
sosialisasi siwa terhadap teman sebayanya.
Permainan tradisional anak adalah permainan yang telah ada sejak nenek
moyang. Permainan ini adalah salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan
adanya. Dengan adanya permainan tradisional anak, peserta didik akan belajar
bersosialisasi sekaligus kreatif dan aktif. Di era sekarang ini perlu adanya
pengembangan permainan tradisional anak. Selain untuk mengembangkan budaya
Indonesia, banyak hal

positif untuk membentuk pribadi anak seperti

meningkatkan kreativitas, sikap sosial, kerjasama dan berbagai sikap lainnya
dapat dikembangkan di dalam permainan tradisional anak. Melewati guru peserta
didik akan dikenalkan kembali mengenai permainan tradisional anak ketika proses
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belajar mengajar. Permainan tradisional anak bisa dijadikan bahan ajar dan sarana
belajar sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar dan memotivasi baik bagi
guru maupun peserta didik. Di era sekarang ini banyak anak yang tidak
memahami permainan anak tradisional karena tidak pernah memainkannya.
Sehingga, peneliti termotivasi untuk mengembangkan buku bergambar permainan
tradisional yang dipadukan dengan kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik.
Modul pembelajaran permainan tradisional anak adalah modul yang di
dalamnya terdapat permainan tradisional dengan langkah-langkah yang telah di
kembangkan dan dimodivikasi, sehingga sesuai dengan materi yang hendak
disampaikan. Modul pembelajaran permainan tradisional anak ini sudah
disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang di dalamya terdapat Kompetensi dasar,
indikator, tema, subtema, hingga evaluasi. Sehingga, modul pembelajaran ini
dapat dijadikan sebagai bahan ajar sekaligus sarana bagi guru untuk memberikan
materi kepada peserta didik. Modul pembelajaran permainan tradisional anak ini
juga akan memotivasi guru untuk meningkatkan belajar anak karena, anak akan
belajar langsung dan mempraktekannya sendiri. Anak juga akan mudah
mengingat pembelajaran yang di sampaikan karena anak merasa senang telah
bermain sambil belajar.
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D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian adalah.
1.

Bagaimana

prosedur

pengembangan

modul

pembelajaran

permainan

tradisional anak untuk kelas 1 pada pembelajaran tema 2 subtema 2 ?
2.

Bagaimana kualitas modul pembelajaran permainan tradisional anak tema 2
subtema 2 di kelas 1?
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Bab III ini berisi jenis penelitian, setting penelitian, rancangan penelitian,
prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik
analisis data.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian Reaserch and Development (RnD). Penelitian Reaserch and
Development (RnD) biasa disebut dengan penelitian pengembangan.
Penelitian Reaserch and Development (RnD) adalah penelitian yang
mengembangkan suatu produk tertentu (Sugiyono, 2010: 407). Sedangkan,
Penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (dalam Setyosari, 2010:
194) adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk pendidikan. Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian
yang menghasilkan suatu produk atau bisa juga mengembangkan produk
yang sudah ada.
Penelitian ini mengembangkan suatu produk berupa modul
pembelajaran permainan tradisional anak. Penelitian ini dibatasi sampai
pada tahap revisi produk dengan tujuan agar peneliti mengetahui
kekurangan dan kelemahan ketika uji coba dan memperbaiki produk agar
kualitas yang dihasilkan dalam penelitian ini maksimal. Hasil penelitian ini
berupa modul pembelajaran permainan tradisional yang ditujukan untuk
siswa kelas bawah khususnya kelas satu.
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B. Setting Penelitian
Setting penelitian membahas mengenai Subjek penelitian, objek
penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.
1. Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian pengembangan ini adalah guru kelas I
SD Kanisius Pugeran Tahun Ajaran 2018/2019. Guru menggunakan
produk yang peneliti buat sebagai bahan ajar yang diujikan kepada 5
siswa yang telah dipilih oleh guru tersebut. Uji coba terbatas dilakukan
kepada 5 siswa yang terdiri dari 3 siswa perempuan dan 2 siswa lakilaki.
2. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah modul pembelajaran permainan
tradisional anak yang digunakan untuk membantu guru dalam
penyampaian materi dan memotivasi siswa untuk belajar. Modul
pembelajaran permainan tradisional anak memiliki enam permainan
tradisional dalam satu subtema. Permainan tradisional yang ada pada
modul pembelajaran sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar dan
materi pembelajaran.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian

pengembangan

modul

pembelajaran

permainan

tradisional anak dilakukan di SD Kanisius Pugeran. Alamat lokasi
penelitian ini adalah jalan Suryodiningratan No.71, Suryodiningratan,
Mantrijeron, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Peneliti memilih SD Kanisius Pugeran sebagai tempat mencari data
dan validasi karena rendahnya motivasi belajar peserta didik dan bahan
ajar yang digunakan oleh guru. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan berpangku tangan
dan bertanya hal-hal diluar materi pembelajaran.
4. Waktu penelitian
Penelitian dilakukan sejak wawancara sampai revisi dilakukan
yaitu sejak Desember 2018 sampai dengan Mei 2019. Penelitian ini
berlangsung kurang lebih enam bulan.
C. Rancangan Penelitian
Peneliti menggunakan model Sugiyono dalam penelitian dan
pengembangan yang dilakukan. Peneliti memilih model Sugiyono
dikarenakan setiap langkahnya mudah untuk diikuti. Langkah-langkah
penelitian milik Sugiyono memiliki sepuluh langkah didalamnya.
Langkah-langkah penggunaan metode R & D yaitu 1) Potensi dan
masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5)
revisi desain 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba
pemakaian, 9) revisi produk, 10) produksi masal (Sugiyono, 2010: 408).
Berikut adalah langkah penelitian dan pengembangan menurut model
Sugiyono.
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Gambar 3.1 Bagan penelitian dan pengembangan menurut model
(Sugiyono, 2010: 408).
Sugiyono (2010: 408) menguraikan langkah-langkah penelitian
sebagai berikut. Pertama, potensi dan masalah. Pada langkah ini, penelitian
dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Data tentang potensi dan
masalah tidak harus dicari sendiri melainkan bisa melalui penelitian orang
lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi
tertentu.
Kedua, mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, perlu dikumpulkan
berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan
produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Peneliti perlu
menentukan metode apa yang akan digunakan untuk penelitian tergantung
pada permasalahan dan tujuan yang diperoleh sesuai data atau informasi
yang ditemukan. Ketiga, desain produk. Dalam bidang pendidikan produkproduk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas pendidikan. Hasil akhir dari kegiatan penelitian
dan pengembangan berupa desain produk baru yang lengkap dengan
spesifikasinya. Empat, validasi desain.
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Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk akan lebih efektif dari produk yang lama atau tidak.
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar
atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
dirancang tersebut. Lima, perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi
melalui diskusi dengan pakar dan ahlinya, maka akan diketahui
kelemahannya. Kelemahan tersebut kemudian akan diperbaiki untuk
mengurangi kelemahan tersebut. Enam, uji coba produk. Produk yang sudah
dibuat oleh peneliti dan sudah divalidasi oleh pakar kemudian diperbaiki
maka langkah selanjutnya adalah diuji cobakan. Uji coba dilakukan untuk
mendapat informasi apakah produk baru tersebut lebih efektif dan efisien
dibandingkan dengan produk sebelumnya atau tidak. Tujuh, revisi produk
pengujian efektivitas produk baru akan menunjukan hasil yang pastinya
memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, perlu adanya revisi untuk
memperbaiki dan melengkapi suatu produk yang telah diuji cobakan.
Delapan, uji coba pemakaian. Setelah uji coba terhadap produk
berhasil dan ada beberapa revisi. Maka, produk tersebut kemudian
diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini juga masih harus
ditinjau apakah ada beberapa hal yang masih harus direvisi karena kurang
efektif dalam pelaksanaan uji coba untuk selanjutnya direvisi kembali pada
langkah selanjutnya. Sembilan, revisi produk. Revisi produk dilakukan
apabila dalam uji coba pada lingkup luas terdapat kekurangan dan
kelemahan. Dalam uji pemakaian harus selalu dibuat evaluasi kelemahan
dan kekurangan sehingga revisi dilakukan secara maksimal.
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Sepuluh, pembuatan produk masal. Bila produk sudah dinyatakan
efektif dan melakukan beberapa kali pengujian maka produk dapat
diterapkann pada setiap lembaga pendidikan. Pembuatan produk masal ini
dilakukan apabila produk telah diuji cobakan telah dinyatakan efektif dan
layak untuk diproduksi masal.
Peneliti menggunakan 7 langkah dari 10 langkah yang ditulis oleh
Sugiyono. Langkah yang peneliti gunakan meliputi pertama, potensi dan
masalah, Kedua, pengumpulan data, ketiga, desain produk, keempat,
validasi desain, kelima, revisi desain, keenam, uji coba produk, dan ketujuh,
revisi produk. Peneliti berhenti pada langkah ketujuh karena keterbatasan
waktu dan biaya.
D. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang menggunakan model Sugiyono (2010:
408). Peneliti menggunakan 6 langkah penelitian , yaitu 1) Potensi dan
masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5)
revisi desain, 6) uji coba, 7) revisi produk. Bagan 7 langkah penelitian dan
pengembangan model Sugiyono.
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Potensi dan

Pengumpulan

Desain

Masalah

Data

produk

Uji coba

Revisi Desain

Validasi
Desain

Revisi produk

Gambar 3.2 Bagan prosedur pengembangan

1. Potensi dan Masalah
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah potensi dan masalah.
Potensi dan masalah ditentukan oleh peneliti sesuai keadaan ketika
dilakukannya observasi dan wawancara. Kondisi real di kelas akan terlihat
melalui pengamatan. Dari pengamatan langsung peneliti menemukan
potensi dalam sekolah yaitu lingkungan sekolah dan halaman yang luas
sehingga, mendukung penerapan pembelajaran menggunakan permainan
tradisional yang nantinya akan dirancang oleh guru. selain potensi, Peneliti
mengangkat masalah berupa kurangnya motivasi belajar siswa, kurangnya
penggunaan sarana atau bahan ajar untuk mendukung belajar siswa dan
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memudahkan siswa memahami materi. Permasalahan-permasalahan tersebut
ditemukan peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang akan di
bahas pada langkah selanjutnya yaitu langkah pengumpulan data.
2. Pengumpulan Data
Langkah kedua yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan oleh
Peneliti berdasarkan permasalahan permbelajaran yang kurang memotivasi
belajar siswa.. Hal tersebut terlihat ketika peneliti melakukan observasi
dan menemukan sebagian anak yang tidur-tiduran, tidak mengerjakan, dan
bahkan berjalan-jalan di kelas. Dalam melakukan identifikasi masalah
peneliti melakukan observasi dan wawancara. Pedoman observasi dan
wawancara telah divalidasi oleh pakar atau ahli dan dosen. Setelah
divaidasi, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Observasi
dilakukan pada siswa kelas 1 SD Kanisius Pugeran dan wawancara
dilakukan terhadap guru kelas 1 SD Kanisius Pugeran. Observasi
dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi siswa kelas 1 SD
Kanisius Pugeran. Sedangkan, wawancara terhadap guru dilakukan untuk
memperoleh data atau informasi seputar alat peraga, metode, model
pembelajaran yang digunakan baik itu efektif digunakan maupun tidak.
Adanya observasi dan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data
dan informasi, sehingga peneliti menemukan suatu permasalahan sebagai
bahan penelitian. Selain observasi dan wawancara, peneliti menggunakan
kuesioner untuk guru agar mengetahui bagaimana respon siswa setelah
diterapkan produk dalam pembelajaran.
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kuesioner juga digunakan oleh peneliti untuk kepentingan validasi
produk kepada dua dosen ahli dan guru kelas I.
3. Desain Produk
Produk yang dihasilkan oleh penelitian R&D bermacam-macam,
salah satunya berupa produk modul pembelajaran. Berdasarkan pemetaan
permainan tradisional anak dengan kompetensi dasar dan materi
pembelajaran kurikulum 2013, peneliti membuat modul pembelajaran
menggunakan aplikasi photoscape. Hasil akhir penelitian ini berupa modul
pembelajaran permainan tradisional anak yang ditujukan sebagai bahan
ajar untuk siswa kelas 1 SD Kanisius Pugeran.
4. Validasi Desain
Langkah validasi desain adalah langkah dimana produk yang dibuat
peneliti akan divalidasi oleh validator yaitu guru kelas I dan 2 pakar ahli.
Validasi dilakukan agar peneliti mengetahui apakah produk sesuai dan
layak untuk diuji cobakan. Pada tahap ini, peneliti akan mendapatkan
masukan, kritik, dan saran agar menghasilkan produk yang sudah siap
diujikan.
5. Revisi Desain
Setelah peneliti melakukan langkah validasi, peneliti mendapatkan
catatan, kritik, dan saran dari validator. Kekurangan dan kelemahan akan
dilengkapi dalam langkah ini yaitu langkah revisi desain. Produk direvisi
dengan tujuan agar produk layak diuji cobakan di lapangan. Hasil akhir
langkah ini adalah produk yang siap diujikan di lapangan.
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6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan setelah modul direvisi dan siap untuk
diuji cobakan. Uji coba produk dilaksanakan oleh guru dan peneliti hanya
sebagai pengamat. Dalam uji coba terbatas guru memilih 5 orang siswa
yang masih kurang memahami materi yang diujikan. Guru mengujikan
satu pembelajaran dengan waktu 2 jam. Tujuan dari uji coba ini adalah
untuk mengetahui apakah modul pembelajaran permainan tradisional
memiliki kualitas dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran.
Data yang diperoleh dalam uji coba produk akan digunakan sebagai bahan
memperbaiki produk modul pembelajaran. Dengan uji coba produk, modul
pembelajaran permainan tradisional anak yang diteliti dan dikembangkan
benar-benar telah teruji secara empiris. Uji coba dilakukan setelah
divalidasi oleh ahli dan guru kelas I.
7. Revisi Produk
Tahap ketujuh dalam penelitian ini adalah revisi produk. Revisi
produk dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan ketika uji coba produk
terbatas. Peneliti melakukan revisi terakhir agar produk yang dihasilkan
maksimal. Peneliti melakukan revisi terakhir, sehingga terciptalah modul
pembelajaran permainan tradisional anak tema 2 subtema 2 untuk kelas I SD
Kanisius Pugeran dengan isi modul enam pembelajaran dengan masingmasing permainan tradisional.
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E.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data diperlukan dengan tujuan agar memperoleh

informasi

tentang

permasalahan

yang

ditemukan

peneliti.

Teknik

pengumpulan data dapat dilakukan interview (wawancara), kuesioner
(angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono,
2009: 137). Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik
interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan kuesioner (angket).
1. Observasi
Sebagai teknik pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang
nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2012:46).
Observasi menurut Sanjaya (2009: 86) merupakan teknik pengumpulan
data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan
mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal

yang diamati atau

diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di
ruang kelas 1 SD Kanisius Pugeran. Peneliti melakukan observasi 1
pembelajaran penuh.
2. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara
lisan antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012:40).

45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Sugiyono,(2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini dilakukan
terhadap guru kelas 1 SD Kanisius Pugeran. Wawancara terhadap guru
dilakukan agar peneliti mengetahui informasi alat peraga, media atau
sarana belajar siswa dan model pembelajaran yang efektif maupun yang
kurang efektif ketika pembelajaran berlangsung.
3. Kuesioner
Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan
permintaan pengguna. Kuesioner atau angket merupakan metode
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang
akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari responden (Widoyoko,
2012:33). Peneliti menggunakan kuesioner untuk dua tahap yaitu
kuesioner validasi dan kuesioner uji coba. Peneliti menggunakan kuesioner
dalam penelitian ini untuk kepentingan validasi produk yang ditujukan
kepada guru dan pakar ahli untuk menilai kelayakan produk berupa modul
pembelajara permainan tradisional anak untuk kelas 1 dan kuesioner juga
digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana penerapan guru dalam
menggunakan modul.
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F.

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran
(Widoyoko, 2012: 51) sedangkan menurut Sugiyono (2010 : 102) instrumen
penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun
sosial yang diamati. Peneliti menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi,
wawancara, dan angket.
1. Pedoman Observasi
Observasi dilakukan di kelas I SD Kanisius Pugeran. Observasi
dilaksanakan oleh peneliti satu pembelajaran penuh. Kegiatan observasi peneliti
laksanakan sebelum dilaksanakannya tahap uji coba untuk mengumpulkan data
Kisi-kisi observasi di kelas I SD Kanisius Pugeran dapat dilihat pada tabel.
Pedoman observasi kelas I SD Kanisius Pugeran.
Tabel 3.1 kisi-kisi observasi pembelajaran kelas I

No

Kisi-Kisi Observasi

1.

Partisipasi siswa dalam pembelajaran

2.

Penggunaan metode mengajar

3.

ketersediaan media atau sarana belajar
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Peneliti mencatat hal-hal penting dalam observasi yang dilakukan.
Sebelum dilaksanakan observasi, peneliti membuat kisi-kisi observasi yang
kemudian divalidasi oleh ahli. Peneliti juga melakukan pengamatan ketika
dilakukan tahap uji coba. Berikut kisi-kisi pengamatan uji coba produk.
Tabel 3.2 Kisi-kisi pengamatan produk

No

Kisi-Kisi Pengamatan Produk

1.

Partisipasi siswa dalam pembelajaran

2.

Penggunaan metode mengajar

3.

ketersediaan media atau sarana belajar

2. Pedoman Wawancara
Peneliti melaksanakan wawancara terhadap guru kelas I SD Kanisius
Pugeran. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini.
Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara bebas, dimana
pewawancara hanya menggunakan pedoman wawancara hanya sebatas garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan (Widoyoko, 2012: 44). Pedoman wawancara
yang digunakan oleh peneliti telah divalidasi terhadap ahli, agar dapat digunakan
oleh peneliti mengumpulkan data atau informasi.
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Berikut pedoman wawancara yang dilakukan terhadap guru kelas I SD
Kanisius Pugeran.
Tabel 3.3 Pedoman wawancara dengan guru kelas I
No

Topik Pertanyaan

1.

Metode dan model pembelajaran yang efektif digunakan

2.

Penggunaan sumber belajar lain selain buku pegangan guru

3.

Kesulitan yang dihadapi guru saat proses belajar mengajar

4.

Upaya yang dilakukan guru dalam membantu siswa memahami
materi

5.

Pemahaman siswa terhadap permainan tradisional anak

6.

Penggunaan permainan tradisional anak untuk pembelajaran

3. Kuesioner
Kuesioner dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kelayakan produk yang
peneliti buat. Kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang
efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang
bisa diharapkan dari responden (Widoyoko, 2012:33).
a. Kuesioner Uji Coba
Kuesioner uji coba diberikan terhadap guru kelas I berupa analisis perbedaan
setelah dan sebelum menggunakan modul pembelajaran permainan tradisional.
berikut pedoman kuesioner yang akan diberikan terhadap guru kelas I.
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Tabel 3.4 Pedoman kuesioner guru kelas I
Aspek
Indikator
Perbandingan Penggunaan Membantu guru dalam menyampaikan
Modul
materi
Menciptakan
pembelajaran
yang
menyenangkan
Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam
pembelajaran
Kemudahan Penyampaian Memudahkan siswa memahami materi
Materi
Efektivitas pelaksanaan pembelajaran
Respon Siswa terhadap Meningkatkan interaksi antara guru dan
Penerapan Modul
siswa dalam pembelajaran
Meningkatkan interaksi antara siswa dan
siswa dalam pembelajaran
Menumbuhkan sikap sosial pada diri siswa
Menumbuhkan antusias belajar siswa
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
belajar mandiri

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

b. Kuesioner Validasi Produk
Instrumen validasi produk oleh ahli dilakukan untuk mengetahui kualitas
produk. Validasi produk berupa kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan
kuesioner yang jumlah item dan alternatif jawaban maupun responnya sudah
ditentukan (Widoyoko, 2012 : 36) kuesioner berisi pertanyaan dengan jumlah 15
butir. Kuesioner validasi produk telah divalidasi oleh ahli. Melalui validasi yang
dilakukan oleh ahli maka akan diperoleh hasil skor validasi produk.
Tabel 3.5 Kisi- kisi validasi
No

Kisi-Kisi Aspek yang Dinilai

Item

1.

Isi modul dan bahasa

1,2,,4,5,6,7

2.

Desain modul

8,9,10,11,12

3.

Tujuan pembuatan modul

13,14,15
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G.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2012: 244).
Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif merupakan data yang menunjukan kualitas atau mutu sesuatu
yang ada, baik keasaan proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya yang
dinyatakan dalam bentuk kata-kata (Widoyoko, 2012: 18). Sedangkan, data
kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka hasil observasi atau
pengukuran (Widoyoko, 2012: 21).
1. Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kritik dan
saran dari para ahli dan guru kelas I SD. Data kualitatif merupakan data
yang menunjukan kualitas yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata
(Widoyoko, 2012: 18). Kritik dan saran dari validator kemudian dianalisis
sebagai acuan untuk peneliti memperbaiki kelayakan produk. Penelitian ini
menggunakan data kualitatif sebagai pelengkap dan data kuantitatif sebagai
instrumen utama.
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2. Analisis data Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi produk oleh ahli dan guru kelas
I. Analisis kuesioner validasi produk dan kuesioner uji coba pemakaian dilakukan
dengan skala likert 1-5. yaitu sangat baik (5), baik(4), kurang baik(3), tidak baik
baik(2), dan sangat tidak baik(1). Penyusunan tabel klasifikasi menggunakan
aturan yang sama dengan dasar jumlah responden, yaitu dicari skor tertinggi, skor
terendah, jumlah kelas, dan jarak interval. Skor yang didapat kemudian akan
dikonversikan menjadi data kualitatif skala lima dengan acuan (Widoyoko, 2012:
106) sebagai berikut.
Tabel 3.6 Konversi Nilai Skala Lima

Rerata Skor

Kategori

4,2-5 - 5,0

Sangat baik

3,4 - 4,2

Baik

2,6 - 3,4

Cukup baik

1,8 - 2,6

Kurang

0 - 1,8

Sangat kurang

Dari perhitungan skala lima tersebut, diperoleh konversi data kuantitatif.
Hasil skor dari masing-masing validasi kemudian akan dicari reratanya
berdasarkan skor perolehannya. Setelah itu dikonversikan dari data kuantitatif ke
data kualitatif dan dikategorikan sesuai pada tabel kriteria skor skala lima.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab IV ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.
A.

Hasil Penelitian
Bab IV ini menjelaskan mulai dari persiapan penelitian, proses

pengembangan, hingga hasil yang diperoleh oleh peneliti.
1. Deskripsi Potensi dan Masalah
Pada deskripsi potensi dan masalah, peneliti membahas mengenai
identifikasi potensi dan identifikasi masalah.
a. Identifikasi Potensi
Potensi yang diperoleh yaitu sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013.
Selain itu, dalam proses pembelajaran guru belum menggunakan sumber lain
selain buku pegangan tematik. Lingkungan sekolah atau halaman sekolah yang
luas juga menjadi salah satu potensi yang peneliti temukan di SD Kanisius
Pugeran. Lapangan basket yang berdekatan dengan halaman sekolah membuat
sekolah memiliki potensi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian.
Selain lingkungan sekolah, perilaku aktif siswa terlihat ketika observasi dilakukan
oleh peneliti. Sebagian siswa terus bertanya di luar materi yang dibahas ketika
pembelajaran sudah melewati satu jam dan ketika istirahat siswa selalu bermain
kejar-kejaran sambil menuju ke kantin. Hal tersebut, menjadi salah satu potensi
yang mendukung bagi peneliti.
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Potensi yang terakhir adalah kemampuan guru. kemampuan guru yang
sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran menjadi sebuah potensi yang
dilihat oleh peneliti bahwa guru tersebut sudah mampu menerapkan berbagai
metode pembelajaran sehingga, memudahkan guru ketika penerapan modul.
b. Identifikasi Masalah
Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan kuesioner. Peneliti mengidentifikasi masalah yang
terkait dengan penggunaan bahan ajar lain atau modul yang digunakan sebagai
sumber belajar selain buku pegangan tematik. Guru terpaku pada satu sumber
belajar atau bahan ajar saja sehingga, perlu dorongan untuk membuat guru
merancang pembelajaran yang kreatif agar pembelajaran yang disampaikan
menarik antusias siswa.
c. Pengumpulan Data
Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
Observasi dilakukan pada kelas I SD Kanisius Pugeran dan wawancara dilakukan
terhadap guru kelas I SD Kanisius Pugeran.
1) Observasi
Peneliti melaksanakan kegiatan observasi pada 4 Desember 2018.
Observasi dilaksanakan untuk mengamati kegiatan di kelas mulai dari
antusias siswa mengikuti pembelajaran, model, metode, sarana, dan lain
sebagainya usaha guru untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar.
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Kisi-kisi pedoman observasi dapat dilihat pada tabel 3.1 dan hasil observasi
dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil observasi pada kelas I
Objek yang diamati
Jawaban
Catatan
Metode mengajar yang

Kurang

Beberapa siswa

digunakan oleh guru membuat

mengikuti pembelajaran

siswa berpartisipasi mengikuti

dengan kepala yang di

pembelajaran dikelas

letakkan ke lengan
tangan

Guru menggunakan bahan ajar

Tidak

Pembelajaran runtut

atau sumber ajar lain selain

mengikuti buku

buku pegangan tematik

pegangan tematik siswa
maupun guru

Guru menggunakan alat peraga Tidak

Alat peraga sedang tidak

ketika proses pembelajaran

digunakan

Siswa melakukan kegiatan lain Ya

Beberapa siswa sering

saat proses pembelajaran

bertanya kepada guru
diluar tema
pembelajaran.

Siswa diajak terlibat langsung Ya

Guru mengajak siswa

dalam proses pembelajaran

untuk berdiskusi dan
membaca atau mengeja
beberapa teks di dalam
buku pegangan siswa.

Ketersediaan alat peraga atau Tidak

Didalam

ruang

kelas

media atau sarana belajar lain

tidak ada media, sarana,

selain buku pegangan guru dan

bahan ajar lain selain

siswa

buku pegangan guru dan
siswa
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Metode mengajar yang dilakukan oleh guru adalah salah satu aspek yang
dilihat oleh peneliti ketika observasi. Metode mengajar yang diterapkan oleh guru
berpengaruh terhadap suasana kelas yang meliputi antusias belajar siswa,
kreativitas, dan hasil belajar yang diperoleh. Karakteristik siswa yang berbedabeda membuat setiap metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam
observasi yang dilakukan oleh peneliti, beberapa siswa terlihat meletakan kepala
ke lengan tangan yang diletakkan di atas meja. Hal tersebut terlihat setelah
berlangsungnya satu jam pembelajaran. Penggunaan sumber belajar dan bahan
ajar juga mempengaruhi bagaimana suatu pebelajaran berlangsung. Peneliti
menemukan sumber belajar yang digunakan oleh guru adalah buku tematik
pegangan guru dan siswa. Sumber belajar dengan metode pembelajaran yang
digunakan terus menerus akan membuat siswa sedikit bosan mengikuti
pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan pembelajaran yang menyenangkan dan
kreatif yang di rancang oleh guru.
Motivasi belajar adalah salah satu hal yang perlu ditumbuhkan oleh guru
agar siswa antusias dan aktif mengikuti pembelajaran penggunaan alat peraga
akan mendukung proses pembelajaran. Peneliti tidak menemukan alat peraga di
kelas dan guru tidak menggunakan alat peraga ketika peneliti melakukan kegiatan
observasi. Siswa yang tidak termotivasi untuk belajar akan menimbulkan kegiatan
atau perilaku yang kurang mendukung dikelas. Ketika observasi di kelas, peneliti
menemukan beberapa siswa yang sering bertanya kepada guru di jam-jam terakhir
pembelajaran yang tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang di
bahas.
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Ketika observasi berlangsung, guru beberapa kali memancing motivasi
siswa dengan cara menggunakan metode diskusi agar siswa tidak jenuh.
Motivasi belajar pada siswa harus ditumbuhkan dengan berbagai cara
tergantung kreativitas guru. Peran guru sangatlah penting yang meliputi
menyediakan bahan ajar lain, alat peraga, penerapan model dan metode
belajar.
2) Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas I SD
Kanisius Pugeran. Instrumen pedoman wawancara yang sudah dibuat sudah
divalidasi terlebih dahulu oleh ahli sebelum digunakan. Wawancara yang
dilakukan terhadap guru kelas I pada tanggal 5 Desember 2018. Hasil
wawancara terhadap guru dapat dilihat pada tabel 4.2.

No
1

2

3

Tabel 4.2 Hasil wawancara dengan guru kelas I
Topik Pertanyaan
Jawaban
Metode
dan
model Guru paling sering
pembelajaran yang efektif menggunakan diskusi
digunakan
dan ceramah dalam
sebuah pembelajaran
Penggunaan
sumber Buku-buku
belajar lain selain buku pembelajaran kelas I
pegangan guru
taun
lalu
yang
memiliki kesamaan
materi, buku materi
bahasa jawa, buku
dongeng anak, dan
buku
materi
pembelajaran
yang
disediakan di sekolah
Kesulitan yang dihadapi Membuat
siswa
guru saat proses belajar kembali termotivikasi
mengajar
belajar ketika mulai
jeduh

Catatan

Biasanya
anak
kan fokus di
menit-menit
pertama
pembelajaran
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4

5

6

Upaya yang dilakukan Bercerita
atau
guru dalam membantu mengajak
siswa
siswa memahami materi
bercerita pengalaman,
dibacakan dongeng
melalui
buku
dongeng anak, di
kenalkan
dengan
tepuk-tepuk
dan
permainan lain yang
membuat
siswa
bersemangat kembali
Pemahaman
siswa Beberapa siswa tidak
terhadap
permainan mengetahui
tradisional anak
permainan tradisional
ketika topik bahasan
tersebut ada dalam
dongeng yang di
bacakan

Beberapa
kali
media atau alat
peraga digunakan
oleh guru ketika
tidak
harus
memberatkan
guru dan tersedia
di sekolah, kelas,
maupun
lingkungan
sekolah

Penggunaan permainan Guru sempat tertarik
tradisional anak untuk untuk
menerapkan
pembelajaran
permainan tradisional
sebagai sarana belajar
anak, hanya saja
belum
dipikirkan
lebih lanjut. Padahal,
lingkungan
cukup
mendukung
seperti
halaman sekolah yang
cukup luas

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan guru dapat
disimpulkan bahwa proses pembelajaran di kelas menggunakan metode dan
model yang disesuaikan dengan materi

yang akan diajarkan. Guru akan

menggunakan media atau sarana belajar lain tergantung dengan materi yang
disampaikan.
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Metode yang sering digunakan guru kelas I adalah metode diskusi dan
ceramah. Metode tersebut dianggap paling efektif untuk hasil belajar siswa karena
ketika diskusi siswa bisa langsung bertanya kepada teman tanpa malu dan
diharapkan teman yang lain dapat membantu. Sehingga, proses belajar ini akan
lebih efektif. Sedangkan metode ceramah dianggap efektif karena penyampaian
inti dan ulasan secara keseluruhan sehingga perlu digunakan metode ceramah.
Guru kelas I sempat terpikir untuk menggunakan permainan tradisional yang ada
disekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ketika sedang jenuh, akan
tetapi keterbatasan jumlah menjadi salah satu kendala. Pengetahuan siswa
mengenai permainan tradisional anak mulai pudar.
Penggunaan model dan metode dalam sebuah pembelajaran akan lebih
lengkap jika ditambahkan dengan penggunaan sumber belajar, bahan ajar, dan alat
peraga yang dipadukan dengan kreativitas guru. Ketika dilakukan kegiatan
wawancara, guru menggunakan beberapa sumber belajar dan bahan ajar selain
buku tematik pegangan guru maupun siswa seperti buku cerita, pepak Bahasa
Jawa, dan buku-buku lainnya yang disediakan di sekolah. Fasilitas sekolah yang
kurang seperti ketersediaan sumber belajar atau bahan ajar lain membuat guru
merasa sulit mengeksplore kreativitas dalam suatu pembelajaran. Hal tersebut
berdampak pada motivasi belajar siswa yang sulit ditumbuhkan saat siswa mulai
jenuh dan bosan dalam suatu pembelajaran.
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d. Desain Produk
Pada langkah desain produk, peneliti merancang sebuah modul
pembelajaran permainan tradisional anak yang disesuaikan dengan hasil observasi
dan wawancara ketika pengumpulan data. Berikut pemaparan pembuatan modul
pembelajaran permainan tradisional anak.
1)

Konsep Modul
Peneliti mengembangkan sebuah produk yaitu modul pembelajaran

permainan tradisional anak untuk kelas I tema 2 subtema 2. Langkah pertama,
peneliti menentukan tema dan subtema pembelajaran sesuai dengan pembelajaran
tematik kurikulum 2013.
Kedua, membuat pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Kompetensi inti adalah kompetensi yang sama pada setiap pembelajaran sehingga
peneliti mencantumkan kompetensi inti hanya di awal modul dan tidak pada
setiap pembelajaran seperti kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada setiap
pembelajaran bisa berbeda-beda poin yang harus disampaikan, sehingga peneliti
mencantumkan kompetensi dasar pada setiap pembelajaran. Ketiga, pemetaan
permainan tradisional pada setiap pembelajaran. Terdapat satu permainan
tradisional dalam setiap pembelajaran. Permainan yang ditentukan oleh peneliti
adalah permainan yang telah disesuaikan dengan materi, lingkungan sekolah, dan
kompetensi dasar.
2)

Format dan Ukuran Modul
Produk yang peneliti buat adalah sebuah modul dengan ukuran A5 (14,8 cm

x 21 cm). Modul pembelajaran yang peneliti buat ada 30 halaman yang terdiri dari
halaman depan (cover), kata pengantar, daftar isi, kompetensi inti, enam
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permainan tradisional, daftar pustaka, dan biografi. Isi dari setiap pembelajaran
terdiri dari satu permainan, pengertian permainan, kompetensi dasar, tujuan,
materi, peralatan, cara bermain, dan evaluasi.
3)

Judul Modul
Modul yang peneliti buat adalah modul sebagai bahan ajar guru kelas I

sekolah dasar. Modul dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi
agar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran dan guru dapat
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk kelas I sekolah dasar. Judul
dari produk yang dibuat peneliti adalah “Modul Pembelajaran Permainan
Tradisional Anak Untuk Kelas 1 Tema 2 Subtema 2”.
4)

Teknik Pengerjaan
Peneliti menggunakan program Photoscape dalam pembuatan modul.

Desain yang peneliti buat dan ketika revisi menggunakan aplikasi Photoscape.
Peneliti mengalami beberapa kali kendala ketika menggunakan aplikasi
Photoscape karena minimnya ilmu tentang aplikasi desain tersebut. Akan tetapi,
peneliti mencoba dan melihat di internet tentang cara penggunaan aplikasi
tersebut, sehingga berhasil menciptakan modul yang layak untuk diuji cobakan.
Kendala yang sering dijumpai peneliti adalah ketika peneliti mendapat revisi
untuk menambahkan beberapa sub misalnya evaluasi, materi, dan lain sebagainya.
Maka, peneliti harus menambah halaman dan semua halaman harus dirubah dan
disimpan

ulang.

Selain

kendala,

peneliti

mendapatkan

manfaat

yaitu

bertambahnya ilmu tentang merancang sebuah modul dan belajar menggunakan
aplikasi desain.
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5)

Warna
Warna yang digunakan dalam pembuatan modul adalah warna-warna yang

sederhana dan tidak menghalangi tulisan. Dengan warna-warna yang sederhana
diharapkan tidak bertabrakan dengan warna gambar maupun tulisan. Tulisan harus
tetap terlihat jelas dan tidak terhalangi oleh warna background dan warna gambar.
Pemilihan warna yang tepat dapat membuat guru lebih termotivasi dalam
membaca produk yang peneliti buat.
6)

Teknik Cetak
Produk yang peneliti buat dicetak dengan menggunakan kertas ivory 210

grm untuk cover dan 120 grm untuk isi. Peneliti menggunakan teknik cetak modul
dengan stapler tengah dan print bolak-balik untuk isi modul yang dicetak.
e. Validasi Desain
Validasi desain dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan seperti
kritik dan saran untuk mengetahui kelayakan produk yang peneliti kembangkan.
Produk divalidasi oleh dua dosen ahli Universitas Sanata Dharma dan guru kelas
I. Berikut ini adalah tabel hasil validasi oleh dosen ahli dan guru kelas I.
1) Validasi dosen ahli 1
Peneliti memilih validator ahli 1 dalam bidang psikologi anak. Validasi
dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019. Aspek yang dinilai berupa isi modul,
desain, dan tujuan pembuatan modul. Peneliti memperoleh total skor 4,8 dengan
kategori sangat baik. Validasi dilakukan sebelum uji coba produk.
Tabel 4.3 Hasil validasi oleh dosen ahli 1
Validator
Skor
Kategori
Sangat baik
Dosen Ahli 1
4,8
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Catatan yang diperoleh peneliti ketika validasi berupa background yang
terlalu ramai, warna gambar dan tulisan berbenturan, dan menambahkan evaluasi
pada setiap pembelajaran. Berikut catatan yang diperoleh peneliti ketika validasi.
Tabel 4.4 Komentar ahli
Komentar

Revisi

Background
lebih
disederhanakan
dan
menghilangkan gambar yang
menutupi tulisan.
Warna gambar dan tulisan
berbenturan sehingga kurang
termotivasi untuk membaca
produk
Menambahkan poin evaluasi
pembelajaran pada modul agar
sesuai dengan kurikulum 2013
dimana terdapat evaluasi di
setiap pembelajaran.

Menyederhanakan dan menyamakan
background
dan
menghilangkan
gambar yang menutupi tulisan.
Mengurangi kontras gambar agar tidak
berbenturan dengan tulisan. Beberapa
gambar
yang
menutupi
tulisan
dihilangkan.
Menambahkan evaluasi pada setiap
pembelajaran

Peneliti menerima kritik, saran, dan catatan yang diberikan validator dan
memperbaikinya agar produk yang dihasilkan oleh penelitian ini maksimal dan
layak. Peneliti mengubah Background, warna, dan menambahkan poin evaluasi
sesuai dengan masukan validator.
2) Validasi dosen ahli 2
Peneliti memilih validator ahli 2 dalam bidang bahasa dan ilustrasi gambar.
Validasi dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019. Aspek yang dinilai berupa isi
modul, desain, dan tujuan pembuatan modul. Peneliti memperoleh total skor 4,46
dengan kategori sangat baik. Validasi dilakukan sebelum uji coba produk.
Tabel 4.5 Hasil validasi dosen ahli 2
Validator
Dosen Ahli 2

Skor

4,46

Kategori
Sangat baik
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Catatan yang diperoleh peneliti ketika validasi berupa materi pembelajaran
dan pengertian permainan. Dengan skor validasi 4,46, peneliti mendapatkan
beberapa kritik, saran, dan catatan dari validator. Berikut kritik, saran, dan catatan
yang diperoleh peneliti ketika validasi produk.
Tabel 4.6 Komentar ahli
Komentar

Revisi

Menambahkan poin deskripsi Pada
setiap
permainan
peneliti
permainan
menambahkan pengertian permainan
yang didalamnya terdapat deskripsi
permainan
Menambahkan
materi Pada setiap pembelajaran peneliti
pembelajaran
menambahkan materi

Peneliti menambahkan poin deskripsi permainan atau pengertian permainan
dan materi pembelajaran pada setiap pembelajaran sesuai dengan kritik, saran, dan
catatan yang diberikan oleh validator. Peneliti menambahkan kedua poin tersebut
agar produk yang dihasilkan oleh peneliti lengkap, sesuai pembelajaran kurikulum
2013, dan layak.
3) Validasi guru kelas I
Peneliti melakukan validasi yang terakhir terhadap guru kelas I SD
Kanisius Pugeran. Peneliti melakukan validasi sebelum dilaksanakannya uji coba
yaitu pada tanggal 25 Maret 2019. Aspek yang dinilai sama dengan validasi
sebelumnya yaitu isi modul, desain, dan tujuan pembuatan modul. Peneliti
memperoleh total skor 4,5 dengan kategori sangat baik. Peneliti tidak
mendapatkan catatan pada validasi yang dilakukan terhadap guru kelas I.
Tabel 4.7 Hasil validasi guru kelas I
Validator
Guru Kelas I

Skor

4,5

Kategori
Sangat baik
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Peneliti mendapatkan total skor validasi ketiga ini yaitu 4,5 dengan kategori
sangat baik. Ketika kegiatan validasi terhadap guru kelas I, peneliti tidak
mendapatkan kritik, saran, serta catatan.
4) Kualitas Modul Pembelajaran
Peneliti melakukan validasi terhadap tiga validator dengan hasil sangat baik
sehingga, produk layak untuk diuji cobakan. Pada ahli pertama peneliti
mendapatkan total skor 4,8 dengan kategori sangat baik.
Pada ahli kedua peneliti mendapatkan total skor 4,46 dengan kategori
sangat baik, dan yang terakhir peneliti mendapat 4,5 dengan kategori sangat baik
dari validator guru kelas 1. Rekap hasil validasi dapat dilihat pada tabel 4.8. Dapat
disimpulkan bahwa produk yang peneliti buat telah layak untuk diuji cobakan.
Tabel 4.8 Rekap hasil validasi
Validator

Skor

Kategori

Dosen ahli 1

4,8

Sangat baik

Dosen ahli 2

4,46

Sangat baik

Guru kelas I

4,5

Sangat baik

Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh dari validasi terhadap tiga
validator dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran permainan tradisional
anak layak untuk diuji cobakan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 rekap
hasil validasi yaitu ketiga validator memberikan nilai sangat baik dengan skor
>4.2 sehingga dapat disimpulkan bahwa produk berupa modul pembelajaran
permainan tradisional anak layak untuk diuji cobakan.
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f.

Revisi Desain
Revisi desain dilakukan berdasarkan komentar dan saran dari validator.

Peneliti meminta kritik, saran, dan masukan kepada validator agar produk
dikembangkan secara maksimal. Peneliti melakukan perbaikan produk sehingga
produk yang berupa modul pembelajaran permainan tradisional anak lebih baik
dari pada sebelumnya. Peneliti dapat melengkapi kekurangan produk pada ini.
Berikut ini adalah perbaikan produk berdasarkan kritik, saran, dan masukan dari
validator.
1) Revisi Background dan Warna Produk
Revisi background dan warna produk dilakukan dengan tujuan untuk
memperjelas tulisan agar lebih mudah terbaca dan tidak berbenturan dengan
gambar serta background. Peneliti melakukan revisi sesuai dengan kritik dan
saran dari validator karena beberapa pertimbangan. Background pertama yang
peneliti desain memiliki banyak gambar-gambar di balik tulisan yang kurang
mendukung dan menghalangi tulisan sehingga sulit untuk dibaca. Peneliti
memutuskan untuk memperbaiki sesuai dengan kritik dan saran validator karena
ketika disederhanakan tampak jauh lebih menarik dan layak untuk diuji cobakan.
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Gambar 4.1 Revisi background produk

Sebelum revisi

Sesudah revisi

Background dan warna produk sebelum diberikan kritik dan saran oleh
validator dirasa cukup rumit dan menghalangi tulisan, hal tersebut kurang layak
dan perlu diperbaiki. Sehingga, peneliti mengganti dengan background dan warna
yang lebih sederhana.
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2)

Revisi Pengertian Permainan
Pengertian permainan peneliti tambahkan dalam produk agar modul layak

untuk diuji cobakan. Peneliti menambahkan pengertian permainan yang berisi
deskripsi tentang suatu permainan dalam setiap pembelajaran. Peneliti
menambahkan pengertian permainan sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan
oleh validator.

Gambar 4.2 Pengertian permainan produk

Sebelum revisi

Sesudah Revisi
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Desain awal produk modul pembelajaran ini memiliki banyak kekurangan
pada isi produk, salah satunya adalah tidak adanya deskripsi permainan atau
pengertian permainan pada setiap permainan tradisional. Sehingga, peneliti
menambahkan pengertian permainan pada setiap permainan tradisional yang ada
pada produk.
3) Revisi Evaluasi Pembelajaran
Peneliti menambahkan evaluasi pada modul pembelajaran sesuai dengan
kritik, saran, dan catatan yang telah diberikan oleh validator. Berikut adalah
gambar evaluasi pembelajaran yang telah ditambahkan oleh peneliti dalam produk
sesuai dengan kritik, saran, dan catatan yang telah diberikan oleh validator.
Gambar 4.3 Evaluasi produk

Selain menambahkan pengertian permainan pada produk, peneliti juga
menambahkan evaluasi pada setiap permainan yang ada di masing-masing
pembelajaran. Peneliti menerima masukan-masukan dari validator sehingga
peneliti memperbaiki produk agar layak untuk diuji cobakan.
4) Revisi Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran dalam produk peneliti tambahkan setelah menerima
kritik, saran, dan beberapa catatan dari validator. Berikut revisi materi
pembelajaran yang peneliti tambahkan dalam produk agar layak diuji cobakan.
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Gambar 4.4 Materi produk

Peneliti menambahkan materi pada produk setelah mendapatan kritik serta
beberapa catatan ketika dilakukannya validasi. Peneliti memperbaiki produk agar
lengkap dan layak diuji kan pada tahap uji coba produk.
g.

Uji Coba Produk
Peneliti melakukan uji coba produk dilakukan pada tanggal 11 April 2019.

Dalam tahap uji coba produk, peneliti meminta guru kelas I untuk menerapkan
modul pembelajaran permainan tradisional. Produk diuji kan setelah melalui tahap
revisi produk atau revisi desain. Produk yang telah direvisi dan layak maka akan
diuji cobakan kepada siswa kelas 1 SD Kanisius Pugeran. Uji coba dilakukan oleh
guru kelas 1 selama dua jam karena keterbatasan waktu. Uji coba terbatas
dilakukan oleh guru dengan jumlah siswa 5 orang yang dipilih langsung oleh guru
sesuai dengan kemampuan dan minat belajar yang kurang.
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Uji coba produk hanya satu pembelajaran saja selama dua jam karena faktor
waktu yang terbatas. Setelah uji coba dilakukan oleh guru kelas 1, kemudian
diminta untuk menganalisis dan mengisi kuesioner perbedaan setelah dan sebelum
menggunakan produk modul pembelajaran. Berikut rekap hasil kuesioner uji coba
yang diberikan kepada guru kelas I SD Kanisius Pugeran.
Tabel 4.9 Rekap hasil uji coba produk

Guru Kelas I
Kesimpulan

Skor
4,6

Kategori
Sangat Baik

Berdasarkan hasil data uji kuesioner uji coba yang telah dilakukan oleh guru
kelas I, pembelajaran sesudah menggunakan modul permainan tradisional
memiliki perkembangan dengan sebelum menggunakan modul.
Perkembangan nampak khususnya untuk antusias belajar siswa. Siswa lebih
aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat pada kuesioner
yang diberikan oleh guru kelas I dengan total skor 4,6 dan masuk dalam kriteria
sangat baik. Hal tersebut menunjukan bahwa produk telah layak dan berhasil
diuji cobakan.
Dalam tahap uji coba terbatas, guru menerapkan satu pembelajaran terhadap
lima siswa yang telah dipilih langsung oleh guru. Peneliti hanya sebagai pengamat
dalam tahap uji coba. Peneliti mengamati beberapa hal sebagai berikut.
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Kategori
Antusias siswa

Pemahaman materi

Efektivitas waktu

Tabel 4.10 Pengamatan uji coba produk
Penerapan
Siswa yang mengikuti tahap uji coba produk mengikuti
dengan semangat tahapan-tahapan yang diberikan oleh
guru yang sesuai dengan modul. Pembelajaran yang
berbeda dari biasanya memerlukan beberapa waktu
untuk menjelaskan kepada siswa apa yang akan
dilakukan.
Guru memberikan evaluasi terhadap siswa sesuai
dengan materi yang di berikan. Dari evaluasi guru
mengetahui apakah siswa memahami materi atau
sebaliknya. Evaluasi diberikan secara lisan oleh guru
dengan hasil siswa dapat menjawab evaluasi yang
diberikan oleh guru bahkan siswa ingat setiap jalannya
pembelajaran selama 2 jam.
Guru mengaplikasikan satu pembelajaran selama 2 jam.
Sehingga, efektif jika diterapkan pada pembelajaran
selanjutnya.

Peneliti melakukan pengamatan dimana siswa yang mengikuti uji coba
produk antusias mengikuti pembelajaran dengan bermain. Hal tersebut terlihat
ketika siswa belum memahami bagaimana penjelasan guru mengenai langkah atau
tahap yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut dan bertanya. Hal
tersebut adalah salah satu bukti bahwa siswa memperhatikan guru dan tertarik
untuk mengikuti pembelajaran. Pemahaman materi yang diterima oleh siswa
sangat nampak ketika dilakukannya tahap evaluasi secara lisan oleh guru. Siswa
dapat menjawab semua pertanyaan bahkan siswa mampu menjelaskan bagaimana
jalannya pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran menggunakan modul
yang diterapkan oleh guru memakan waktu dua jam untuk satu pembelajaran. Hal
tersebut membuktikan efektivitas waktu yang bagus, karena guru dapat
menyelesaikan satu pembelajaran selama dua jam dengan antusias siswa yang
bagus.
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h.

Revisi Produk
Peneliti melakukan tahap revisi produk setelah dilakukannya uji coba

produk yang dilaksanakan oleh guru. Peneliti mandapatkan beberapa masukanmasukan dari guru setelah uji coba terbatas. Masukan dari guru peneliti revisi
pada bab ini agar produk yang dikembangkan dalam penelitian ini maksimal.
Berikut revisi produk setelah dilakukannya uji coba terbatas.
1) Revisi warna huruf pada modul
Gambar 4.5 Sebelum revisi produk warna huruf

Sebelum

Sebelum tahap revisi produk, warna huruf yang peneliti gunakan tidak
konsisten. Guru kelas I memberikan masukan agar menggunakan warna hitam
untuk huruf pada produk. Berikut gambar produk yang telah direvisi.
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Gambar 4.6 revisi produk warna huruf

Sesudah

Setelah direvisi peneliti menggunakan warna huruf hitam pada isi dari setiap
subbab dalam modul akan tetapi peneliti menggunakan warna putih pada juduljudul subbab. Dapat dilihat pada gambar 4.8 peneliti menggunakan warna huruf
putih dan hitam agar sesuai dengan bacground.
2) Penulisan
Gambar 4.7 Sebelum revisi produk penulisan

Sebelum
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Saat dilakukan uji coba terbatas, peneliti kurang teliti dalam mencetak
produk. Peneliti salah menulis pengarang lagu dengan huruf kecil. Berikut
revisi produk yang dilakukan oleh peneliti.
Gambar 4.8 revisi penulisan produk

Sesudah
Peneliti kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan agar produk
maksimal dikembangkan dalam penelitian ini. Peneliti memperbaiki
kesalahan-kesalahan penulisan seperti penulisan huruf kapital yaitu penulisan
pengarang lagu, cetak miring, dan penggunaan bahasa yang sederhana agar
mudah dipahami oleh pembaca.
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3) Revisi subbab refleksi
Gambar 4.9 Revisi subbab refleksi

Selama pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika uji coba
terbatas, peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya perlu
dilengkapi pada produk. Kurikulum 2013 selalu ada refleksi pada setiap
pembelajaran. Akan tetapi, pada produk yang peneliti kembangkan belum
tercantum subbab refleksi. Peneliti menambahkan subbab refleksi pada
modul yang dikembangkan agar layak dan produk dikembangkan secara
maksimal.
B. Kajian Produk Akhir
Penelitian

ini

menghasilkan

produk

akhir

berupa

modul

pembelajaran permainan tradisional anak. Produk yang dikembangkan oleh
peneliti telah melalui beberapa kali revisi dari setiap validator. Peneliti
memperoleh kategori sangat baik dari setiap validator sehingga produk yang
di hasilkan telah layak. Peneliti mendapatkan catatan, kritik, dan saran dari
dosen ahli dan guru kelas I, sehingga peneliti memperbaiki dan melengkapi
modul agar produk dikembangkan secara maksimal dan layak.
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1.

Sampul Modul
Peneliti tidak merevisi bagian sampul produk dalam tahap revisi desain

maupun revisi produk. Pada tahap validasi ataupun uji coba terbatas peneliti tidak
mendapat catatan, kritik, dan saran sehingga peneliti menyimpulkan bahwa
sampul pada modul sudah layak.
2.

Kata Pengantar
Peneliti tidak merevisi bagian kata pengantar pada produk yang

dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap revisi desain dan revisi produk
peneliti tidak mendapat masukan, saran, serta catatan sehingga peneliti
menyimpulkan bahwa kata pengantar yang peneliti susun sudah baik dan tidak
merevisi bagian kata pengantar.
3.

Daftar Isi
Daftar isi yang peneliti rancang telah disesuaikan dengan isi modul. Setiap

revisi yang membuat halaman dalam modul bertambah atau ada bagian disetiap
pembelajaran yang ditambahkan maka berpengaruh pada daftar isi. Peneliti
merevisi daftar isi sesuai dengan revisi yang ditambahkan.
4.

Kompetensi Inti
Kompetensi

inti

merupakan

kompetensi

yang

sama

pada

setiap

pembelajaran di sekolah. Sehingga, peneliti hanya mencantumkan kompetensi inti
di halaman awal dan bukan pada setiap pembelajaran. Kompetensi inti yang
peneliti cantumkan adalah kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum 2013.
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5.

Pengertian Permainan
Pengertian permainan adalah sebuah deskripsi yang didalamnya terdapat

informasi tentang permainan yang tercantum pada setiap pembelajaran yang ada
di produk yang dikembangkan. Peneliti menambahkan subbab pengertian
permainan sesuai dengan saran dari dosen ahli. Peneliti menambahkan pengertian
permainan sesuai dengan saran dari dosen ahli karena subbab ini penting untuk
wawasan guru dan juga siswa mengetahui asal muasal dan gambaran tentang
sebuah permainan yang terdapat pada setiap pembelajaran.
6.

Kompetensi Dasar
Peneliti mencantumkan kompetensi dasar pada setiap pembelajaran.

kompetensi yang berbeda-beda harus dicantumkan pada setiap pembelajaran yang
ada pada modul. Kompetensi dasar yang di cantumkan oleh peneliti sesuai dengan
kurikulum 2013. Peneliti memetakan kompetensi dasar dan disesuaikan dengan
materi yang akan disampaikan pada setiap pembelajaran pada modul. Peneliti
tidak merevisi bagian kompetensi dasar karena sudah sesuai dengan kurikulum
2013 dan tidak mendapat saran lain dari dosen ahli dan guru kelas I.
7.

Materi
Peneliti menambahkan subbab materi pembelajaran setelah menerima kritik,

saran, serta masukan dari dosen ahli ketika melaksanakan kegiatan validasi.
Peneliti membuat materi sesuai dengan kompetensi dasar pada setiap
pembelajaran. Peneliti menambahkan subbab materi agar memudahkan guru
memahami apa yang akan disampaikan melalui permainan pada setiap
pembelajaran.
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8.

Evaluasi Pembelajaran
Subbab evaluasi pembelajaran peneliti cantumkan dan tambahkan agar

sesuai dengan kurikulum 2013 dimana terdapat evaluasi pada setiap pembelajaran.
Peneliti menambahkan subbab evaluasi karena masukan, kritik, dan saran dari
dosen ahli. Peneliti setuju untuk menambahkan subbab evaluasi pembelajaran
sesuai dengan masukan dosen ahli agar produk sesuai dengan kurikulum 2013 dan
layak.
9.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka yang dicantumkan oleh peneliti sesuai dengan sumber-

sumber buku yang digunakan oleh peneliti. Revisi daftar pustaka disesuaikan
dengan isi dari setiap permainan. Pada tahap validasi dan uji coba, peneliti akan
mendapatkan kritik dan saran sehingga peneliti akan memperbaiki isi modul dan
apabila peneliti menggunakan teori atau sumber dari buku maka saat itulah
peneliti melakukan revisi pada daftar pustaka atau mencantumkan sumber dari
revisi yang baru dilakukan.
10.

Biografi
Identitas penulis adalah salah satu informasi mengenai peneliti yang tidak

direvisi karena informasi peneliti sudah lengkap. Biografi peneliti letakkan pada
akhir modul agar tidak mengganggu isi modul dan memudahkan pembaca
mengetahui informasi penulis.
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C.

Pembahasan
Penelitian ini menggunakan penelitian Research and Development.

Penelitian ini mengembangkan sebuah produk berupa modul pembelajaran
permainan tradisional. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah
pengembangan

Sugiyono.

Peneliti

menggunakan

tujuh

langkah

pengembangan yaitu pertama, potensi dan masalah, Kedua, pengumpulan
data, ketiga, desain produk, keempat, validasi desain, kelima, revisi desain,
keenam, uji coba produk, ketujuh, revisi produk. Peneliti berhenti pada
langkah keenam karena keterbatasan waktu dan biaya.
Hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti menyimpulkan
bahwa kurangnya pemakaian bahan ajar lain dan terpaku pada buku tematik
pedoman guru dan siswa menjadi salah satu sebab kurangnya antusias
belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan bahwa setelah satu jam pembelajaran
peneliti melihat beberapa siswa berpangku tangan dan meletakkan kepala
pada tangan di atas meja. Hal tersebut membuktikan bahwa motivasi dan
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran perlu ditumbuhkan.
Pembelajaran yang ideal menurut Jalinus (2016: 141) adalah pembelajaran
yang menyenangkan bagi siswa. Sehingga, perlu adanya suatu kegiatan atau
bahan ajar lain yang dapat menyenangkan proses belajar siswa.
Modul yang peneliti kembangkan memiliki isi meliputi pengertian
permainan, materi, tujuan pembelajaran, peralatan bermain, cara bermain,
hingga evaluasi pembelajaran. Modul pembelajaran permainan tradisional di
validasi oleh 3 validator yaitu dua dosen ahli dan satu guru kelas I. Validasi
dan revisi peneliti lakukan agar produk layak dan berhasil diuji cobakan. Uji
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coba dalam penelitian ini diterapkan oleh guru kelas I dengan menggunakan
produk sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan. Uji coba dilakukan
terhadap 5 siswa yang dipilih langsung oleh guru. Uji coba dilakukan
selama dua jam untuk satu pembelajaran. Hal tersebut efektif dan
menghemat waktu dari pada menggunakan metode pembelajaran yang
digunakan oleh guru ketika observasi memerlukan waktu satu hari untuk
menyelesaikan satu pembelajaran, sedangkan ketika uji coba terbatas hanya
dengan waktu 2 jam pembelajaran terselesaikan, sehingga selaras dengan
teori menurut Prastowo (2014:139) fungsi modul bagi pendidik adalah
menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Ada beberapa fungsi modul
menurut Prastowo yaitu 1) menghemat waktu pendidik dalam mengajar 2)
alat evaluasi atau pencapaian hasil belajar, 3) membantu potensi peserta
didik untuk belajar mandiri, 4) meningkatkan kreativitas dan motivasi
belajar peserta didik.
Peneliti melakukan pengamatan ketika uji coba dan siswa aktif dalam
mengikuti setiap tahapnya. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa yang
selalu bertanya kepada guru ketika ada hal-hal yang kurang dipahami. Siswa
mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan bersemangat. Siswa tidak
mengeluh lelah dan mengikuti semua tahapan dan arahan dari guru. Produk
yang

diterapkan

mendorong

siswa

untuk

aktif

dalam

mengikuti

pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan salah satu teori menurut Prastowo
(2014:142) karkteristik modul pembelajaran adalah menstimulasi siswa agar
aktif. Temuan yang peneliti peroleh adalah siswa aktif bertanya saat uji coba
produk. Karakteristik modul menurut Prastowo meliputi 1) menstimulasi
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siswa

agar

aktif,

2)

menciptakan

suasana

pembelajaran

yang

menyenangkan, 3) menyuguhkan pengetahuan yang holistis atau tematik, 4)
memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
Peneliti melakukan langkah uji coba sebagai pengamat dan guru
menerapkan pembelajaran menggunakan modul. Siswa terlibat langsung
pada saat dilaksanakannya uji coba selama 2 jam. Siswa mengikuti setiap
tahapan

kegiatan

pembelajaran

menggunakan

modul

pembelajaran

permainan tradisional yang dibimbing oleh guru. Modul pembelajaran yang
diuji cobakan merupakan produk yang menggunakan permainan tradisional
pada setiap pembelajaran. Sehingga, siswa dapat terlibat langsung pada
sebuah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut dilihat
melalui pengamatan oleh peneliti ketika uji coba terbatas. Siswa mengikuti
kegiatan pemebelajaran secara aktif dan sportif. Setiap siswa diberikan
kesempatan dalam kegiatan pembelajaran ini untuk mengikuti jalannya
permainan di dalam pembelajaran.

hal tersebut selaras dengan teori

Prastowo (2014:142) modul harus memberikan pengalaman langsung bagi
siswa dalam proses belajar mengajar.
Produk yang dikembangkan oleh peneliti ditunjukan untuk guru sebagai
bahan ajar yang dapat digunakan agar pembelajaran tidak terpaku pada buku
tematik pegangan guru maupun siswa. Saat dilakukan uji coba produk,
peneliti mengamati bahwa guru lebih bisa menunjukan kreativitas dalam
menyampaikan suatu pembelajaran dan tidak terpaku pada satu sumber
belajar saja. Guru memadukan dua bahan ajar yaitu buku tematik pegangan
guru dengan modul pembelajaran permainan tradisional anak menjadi satu
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kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat maupun
diterima oleh siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil evaluasi yang
diberikan secara lisan oleh siswa dan mereka mampu menjawab pertanyaan
dengan benar. Siswa mampu mengingat materi yang diberikan selama
kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat dari hasil evaluasi lisan oleh guru.
Hal tersebut selaras dengan tujuan pembuatan modul menurut Prastowo
(2014:141) yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif pemahaman
belajar yang terkadang sulit diperoleh. Lima siswa yang ditunjuk guru untuk
uji coba terbatas adalah siswa yang kurang dari segi akademik. Akan tetapi,
siswa tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat menjawab
soal evaluasi secara lisan dengan benar. Sehingga temuan peneliti dengan
teori menurut Prastowo selaras.
Modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang dapat
mendukung suatu proses belajar mengajar. Ketika uji coba terbatas, peneliti
melihat bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti
dijadikan pedoman lain bagi guru untuk mengarahkan aktivitas dalam
proses pembelajaran peserta didik, adanya modul pembelajaran juga
membuat peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Hal tersebut
selaras dengan fungsi modul yaitu 1) mengubah peran pendidik dari seorang
pengajar menjadi seorang fasilitator, 2) meningkatkan proses pembelajaran
menjadi lebih efektif dan interaktif, 3) pedoman bagi pendidik untuk
mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran yang akan di
ajarkan bagi peserta didik (Prastowo, 2014:139).
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Penelitian ini dilaksanakan dengan hasil akhir modul pembelajaran
permainan tradisional. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk
mengumpulkan data. Peneliti memperoleh data berdasarkan fakta saat
dilakukan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh oleh peneliti
ketika

dilaksanakannya

observasi

dan

wawancara

adalah

guru

membutuhkan bahan ajar selain buku tematik panduan guru dan siswa. Hal
tersebut dibuktikan ketika observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa
pembelajaran di kelas terpaku dengan kegiatan yang ada dalam buku
tematik. Sehingga, peneliti memutuskan untuk mengangkat permasalahan
yang ada ketika observasi untuk dijadikan bahan dalam penelitian.
Peneliti mengembangkan modul pembelajaran sesuai dengan kurikulum
2013. Modul yang peneliti kembangkan bukan merupakan bahan ajar utama
melainkan bisa dipadukan dengan bahan ajar lainnya. Peneliti menggunakan
satu tema dan satu subtema untuk dijadikan bahan ajar berupa modul. Judul
modul yang peneliti kembangkan adalah “ Modul Pembelajaran Permainan
Tradisional Anak Kelas 1 Tema 2 Subtema 2 untuk kelas 1 SD Kanisius
Pugeran. Peneliti menggunakan kompetensi dasar sebagai tolak ukur untuk
menentukan isi modul. Modul yang peneliti buat harus sesuai dengan
kurikulum 2013. Hal tersebut selaras dengan teori Prastowo (2014:141)
bahwa modul yang merupakan bahan ajar memiliki tuntutan harus sesuai
dengan kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum 2013 adalah
kurikulum yang kini mulai serentak digunakan di Indonesia.
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Menurut Fadillah (2014:16) kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum
yang

dikembangkan

kemampuan

sikap,

untuk

meningkatkan

ketrampilan,

dan

dan

sosial.

menyeimbangkan

Penggunaan

modul

pembelajaran permainan tradisional mampu menyeimbangkan ketiga poin
tersebut sehingga modul dapat dinyatakan sesuai dengan kurikulum 2013.
Produk awal yang dikembangkan oleh peneliti kemudian divalidasi
oleh tiga validator agar produk layak dan maksimal untuk diuji cobakan.
Ketika tahap validasi, peneliti menerima cacatan, kritik, dan saran untuk
diperbaiki. Peneliti menerima semua saran dari validator dan memperbaiki
hal-hal yang kurang agar peneliti mengembangkan penelitian ini secara
maksimal dan produk layak uji coba. Peneliti melakukan revisi pada produk
pada tahap revisi desain. Revisi desain peneliti lakukan sebelum
dilakukannya uji coba terbatas.
Peneliti melakukan tahap uji coba terbatas di SD Kanisius Pugeran
pada siswa kelas 1 yang telah dipilih oleh guru. Penerapan pembelajaran
pada tahap uji coba dilakukan langsung oleh guru dengan murid. Peneliti
hanya sebagai pengamat jalannya pembelajaran yang berlangsung selama 2
jam. Penelitian ini dilakukan selama 2 jam karena keterbatasan waktu. Uji
coba produk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan produk yang peneliti kembangkan.
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Setelah dilakukan uji coba terbatas, guru mengisi kuesioner yang
diberikan oleh peneliti agar peneliti dapat mengetahui perbedaan sebelum
dan sesudah menggunakan modul dalam pembelajaran. Peneliti selalu
menerima kritik dan saran dari guru dan validator agar produk yang peneliti
kembangkan layak dan memiliki kualitas. Peneliti memperbaiki produk
setelah uji coba terbatas pada tahap terakhir yaitu revisi produk. Pada tahap
ini, peneliti menambahkan beberapa masukan dari guru setelah melakukan
uji coba dan beberapa temuan peneliti saat pengamatan uji coba kiranya
masih ada hal-hal yang kurang dan ide baru.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
mengembangkan sebuah produk yaitu modul permainan tradisional anak
untuk kelas I. Penelitian pengembangan ini menggunakan tujuh langkah
penelitian Sugiyono.
Penelitian ini memvalidasi produk kepada 3 validator yaitu dosen ahli 1
dengan total skor 4,8 kategori sangat baik, dosen ahli 2 dengan total skor
4,46 kategori sangat baik dan guru kelas I dengan hasil 4,5 kategori sangat
baik. Langkah selanjutnya yaitu uji coba, peneliti memberikan kuesioner
terhadap guru kelas untuk dianalisis bagaimana perbedaan sebelum dan
sesudah menggunakan produk ketika pembelajaran. Peneliti mendapatkan
skor kuesioner uji coba 4,6 dengan kategori sangat baik. Sehingga produk
yang dikembangkan dalam penelitian ini tergolong layak dengan kategori
sangat baik.
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BAB V
PENUTUP
Bab V ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Berikut
pemaparan dari masing-masing subbab.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulakan sebagai
berikut.
1. Pengembangan modul pembelajaran permainan tradisional anak dikembangkan
dengan menggunakan tujuh langkah penelitian pengembangan, yaitu 1) potensi
dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5)
revisi desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk.
2. Hasil validasi produk dari ketiga validator dapat dilihat pada tabel 4.8 rekap
hasil validasi. Penilaian akan dikategorikan sangat baik jika total skor
mencapai >4,2. Dosen ahli 1 memberikan nilai dengan total skor yaitu 4,8
yang artinya termasuk dalam kategori sangat baik. Dosen ahli 2 memberikan
nilai dengan skor 4,46 termasuk dalam kategori sangat baik. Terakhir, adalah
validator guru kelas 1 SD Kanisius Pugeran dengan total skor 4,5 termasuk
dalam kategori sangat baik. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil validator
adalah produk layak untuk diujikan. Pada tahap uji coba, peneliti meminta guru
untuk menerapkan salah satu pembelajaran selama dua jam. Peneliti
menyediakan kuesioner yang ditujukan kepada guru untuk mengetahui
perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan modul. Dari hasil
kuesioner peneliti mendapatkan total skor 4,6 termasuk ke dalam kategori
sangat baik.
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B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Keterbatasan peneliti dalam pengalaman aplikasi photoscape. Akibatnya,
produk yang dibuat terutama bagian isi tidak rata kanan dan kiri.

2.

Hanya satu SD yang digunakan sebagai sumber.

C. Saran
Saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya adalah
sebagai berikut.
1. Pembuatan desain dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih
berpengalaman dalam bidang editing atau grafis apabila peneliti kurang
memiliki pengalaman dalam bidang tersebut.
2. Validasi dilakukan kepada beberapa SD dan 3 guru dimana salah satu guru
sudah sertifikasi sebagai validator.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
a. Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana karakter belajar siswa kelas 1 ?
2. Bagaimana kondisi proses belajar mengajar di dalam kelas ?
3. Metode apa yang biasanya digunakan untuk menghadapi situasi di dalam
kelas ?
4. Mengapa bapak/ibu guru

memilih metode tersebut

yang digunakan

dalam proses belajar mengajar?
5. Apa saja langkah-langkah untuk mencapai metode tersebut?
6. Apakah bapak/ibu guru pernah mencoba metode lain dalam proses belajar
mengajar ?
7. Menurut bapak/ibu apakah metode lain yang digunakan tersebut lebih
efektif dari metode yang biasa digunakan?
8. Menurut bapak/ibu sejauh mana hasil dari penerapan metode yang
digunakan tersebut?
9. Apakah saat proses pembelajaran anak-anak sering melakukan aktivitas
lain, seperti halnya bermain?
10. Adakah rencana untuk mengimplementasikan sebuah permaian tradsional
ke dalam proses pembelajaran?
11. Menurut bapak/ibu guru apakah anak-anak mengetahui jenis-jenis
permainan tradisional?
12. Apa saja permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak di
lingkungan sekolah?
13. Apakah bapak/ibu guru memiliki sumber refrensi/buku panduan
pembelajaran tematik selain buku guru?
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14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu guru jika permainan tradisional sebagai
sarana implementasi proses pembelajaran tematik?
15. Bagaimana tanggapan bapak/ibu
pembelajaran

guru apabila ada

buku panduan

sebagai pegangan guru dengan mengimplementasi

permainan tradisional dalam menyampaikan materi yang akan dicapai?
16. Apakah lingkungan sekolah mendukung proses implementasi permainan
tradisonal untuk menyampaikan pembelajaran berbasis tematik?
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b. Kuesioner Hasil Uji Coba
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LAMPIRAN 2
a. Instrumen Validasi Dosen Ahli 1
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b. Instrumen Validasi Dosen Ahli 2

99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Instrumen Validasi Guru
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LAMPIRAN 3
a. Surat Melakukan Penelitian
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b. Surat Telah Melakukan Penelitian
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LAMPIRAN 4
a. Foto-Foto Kegiatan
Penyerahan bingkisan ucapan terimakasih

Penerapan langkah uji coba produk

Penerapan uji coba produk
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Penerapan uji coba produk
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LAMPIRAN 5
Produk modul pembelajaran
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